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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/104 / 10.09.2013 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28  

din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții 

financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. A/8732/07.08.2013, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 10.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A.  
ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin diminuarea numărului membrilor Consiliului de Administrație de 
la cinci la trei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 31.07.2013. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de 
înregistrare mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite 
în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, precizată la art. 1, dar nu mai 
târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
IEBA TRUST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/105 / 10.09.2013 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28  

din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 33 și art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, 
a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr. 29/26.03.2013, 
având în vedere adresa transmisă de S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A., înregistrată la A.S.F.  

cu nr. A 10319/28.08.2013, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 10.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează organizarea de către S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a programului de formare profesională continuă 
cu codul FPC1. 2013, ce va avea loc, în sistem online, în perioada 01 octombrie-14 noiembrie 2013. 



Art. 2. Programul de formare profesională continuă menționat la art. 1 nu se va finaliza cu susținerea unui examen de către 
absolvenții acestuia. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/106 / 10.09.2013 
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 26 și art. 27  

din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere adresele transmise de către Asociația Administratorilor de Fonduri din România înregistrate la A.S.F.  
cu nr. A 3486/03.06.2013, nr. A 4488/13.06.2013, nr. A 5512/27.06.2013, nr. A 7477/22.07.2013 și nr. A 9120/12.08.2013, 

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr. 297/31.08.2004, Decizia C.N.V.M. nr. 1505/23.07.2008, Decizia C.N.V.M.  
nr. 1838/15.09.2008, Decizia C.N.V.M. nr. 1036/30.06.2009 și Decizia C.N.V.M. nr. 612/28.06.2011, 

ținând cont de faptul că doamna Josan Dorina Tiberia a fost autorizată anterior de către C.N.V.M. în calitatea de 
conducător al S.A.I. BT Asset Management S.A., 

în temeiul art. 10 alin (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și 
specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, Deciziei A.S.F. nr. 33/10.05.2013 și Hotărârii Consiliului A.S.F.  
din data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcțiilor de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 10.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. 
- Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea componenței conducerii Asociației Administratorilor de Fonduri din România, în calitate de organism 
de formare profesională, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Asociației Administratorilor de Fonduri din România  
din data de 17.05.2013, prin care domnul Nicu Dan Mihail și domnul Dolea Florin au fost înlocuiți cu doamna Josan Dorina Tiberia și 
domnul Burlan Robert Ioan, ca membri ai Consiliului Director al Asociației Administratorilor de Fonduri din România. 
Art. 2. Componența Consiliului Director al Asociației Administratorilor de Fonduri din România la data prezentei autorizații este 
următoarea: 

- NEACȘU Dragoș - președinte; 
- SZEL Petre Pavel - vicepreședinte; 
- CEOCEA Costel - membru; 
- PASCU Cristian - membru; 
- GUSTA Horia - membru; 
- JOSAN Dorina Tiberia - membru; 
- BURLAN Robert Ioan - membru. 

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al A.S.F. 
VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/107 / 10.09.2013 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 63 alin. (1), art. 65, art. 91 și art. 104 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de 
plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea  
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în baza prevederilor art. 131-133, art. 165-166 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților 
de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

analizând cererea societății S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. transmisă prin adresele înregistrate cu  
nr. 4847/18.06.2013, nr. 5949/02.07.2013, nr. 6867/15.07.2013, nr. 8208/1.08.2013, nr. A9806/21.08.2013 și nr. A10138/26.08.2013, 

ținând cont de etapele procesului de conversie în Euro a Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen Confort Seria 2,  
de variația semnificativă a activelor fondului, de procesul de dezinvestire a activelor și ulterior de reconstrucție a portofoliului în noua 
valută, precum și de necesitatea onorării de către societatea de administrare a unui număr considerabil de cereri de răscumpărare, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 10.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 



AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen Confort Seria 2,  
în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate civilă, în forma prevăzută în anexă,  
parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează schimbarea denumirii fondului deschis de investiții din Raiffeisen Confort Seria 2 în Fondul Deschis de 
Investiții Raiffeisen Confort Euro. 
Art. 3. Se suspendă emisiunea și răscumpărarea unităților de fond emise de fondul deschis de investiții Raiffeisen Confort Euro  
pe o perioada de 3 zile lucrătoare anterioare zilei în care se efectuează redenominarea activului net al Fondului, respectiv în zilele 
de 26.09.2013, 27.09.2013 și 30.09.2013, precum și în ziua redenominării Fondului, 01.10.2013. 
Art. 4. Fondul poate depăși limita de expunere pe banca depozitară, sub formă de plasamente în depozite, similar condițiilor 
acordate pentru depășirile pe cont curent prevăzute la art. 164 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004, în perioada cuprinsă între 
momentul autorizării modificării documentelor Fondului și data redenominării fondului, respectiv data de 01.10.2013. 
Art. 5. Fondul poate deroga de la respectarea limitei investiționale de 20% din activele Fondului investite în depozite constituite la 
aceeași entitate, prevăzute la art. 85 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, până la 30% din activele fondului, pe o perioadă de 3 luni, 
începând cu data redenominării valutei Fondului respectiv 01.10.2013, cu asigurarea supravegherii principiului dispersiei riscului. 
Art. 6. Fondul poate deroga de la respectarea limitei investiționale de 20% din activele Fondului investite în titluri de participare ale 
altor OPCVM, prevăzute la art. 88 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, pe o perioadă de 3 luni, începând cu data redenominării valutei 
Fondului, respectiv 01.10.2013, cu asigurarea supravegherii principiului dispersiei riscului. 
Art. 7. Fondul poate deroga de la respectarea prevederilor art. 87 alin. (3) din OUG nr. 32/2012 referitoare la criteriile de investire  
în titluri de stat, pe o perioadă de 3 luni, începând cu data redenominării valutei Fondului, respectiv 01.10.2013, cu asigurarea 
supravegherii principiului dispersiei riscului. 
Art. 8. Se autorizează nota destinată informării investitorilor fondului deschis de investiții Raiffeisen Confort Euro, transmisă prin 
adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A6867/15.07.2013, cu excepția pct. 5. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. are obligația 
publicării notei de informare a investitorilor modificata conform celor de mai sus în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în 
vigoare a prezentei autorizații, urmând ca modificările intervenite în documentele fondului, autorizate, să intre în vigoare la 10 zile 
după publicarea acesteia. 
Art. 9. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. dovada publicării notei de informare  
a investitorilor, în termen de 24 de ore de la data publicării acesteia. 
Art. 10. Investitorii care nu sunt de acord cu modificările intervenite în cadrul documentelor fondului deschis de investiții  
Raiffeisen Confort Euro, au posibilitatea ca, în intervalul dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data  
intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute. 
Art. 11. Prezenta autorizație va fi comunicată societății S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., 
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. A/107/10.09.2013 
 
◊ Secțiunea I.1 Generalități din Prospectul de emisiune paragraful 1 
 

Denumirea fondului este Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Confort Seria 2, denumit în continuare „Fondul”. 
Fondul funcționează pe principiul colectării de resurse financiare de la toate categoriile de investitori, români sau străini, în scopul investirii lor în 
comun pentru a beneficia de minimizarea costurilor unitare generate de volumul ridicat al activelor administrate. 
se modifică și devine: 
Denumirea fondului este Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Confort Euro, denumit în continuare „Fondul”. 
Începând cu data de …………..Fondul funcționează pe principiul colectării de resurse financiare denominate în moneda Euro de la toate categoriile 
de investitori, români sau străini, în scopul investirii lor în comun pentru a beneficia de minimizarea costurilor unitare generate de volumul ridicat al 
activelor administrate. 
 
◊ Secțiunea I.1 Generalități din Prospectul de emisiune paragraful 3 
Secțiunea 3 Durata fondului din Contractul de societate civilă, primul paragraf 
 

Fondul are o durată de existență nedeterminată. Societatea de administrare a investițiilor poate decide răscumpărarea tuturor unităților de fond în 
circulație, în situația în care valoarea activelor nete ale fondului scade sub 5.000.000 lei la finalul unei perioade investiționale. Ulterior achitării 
contravalorii tuturor unităților de fond, societatea de administrare a investițiilor va solicita retragerea autorizației de funcționare a Fondului și 
radierea acestuia din Registrul C.N.V.M. 
se modifică și devine: 
Fondul are o durată de existență nedeterminată. Societatea de administrare a investițiilor poate decide răscumpărarea tuturor unităților de fond în 
circulație, în situația în care valoarea activelor nete ale fondului scade sub 1.100.000 Euro la finalul unei perioade investiționale. Ulterior achitării 
contravalorii tuturor unităților de fond, societatea de administrare a investițiilor va solicita retragerea autorizației de funcționare a Fondului și 
radierea acestuia din Registrul A.S.F. 
 
◊ Secțiunea I.2 Obiectivul fondului din Prospectul de emisiune  
Secțiunea 3.1 Obiectivele fondului din Regulile Fondului 
Secțiunea 4 Obiectivul Fondului din Contractul de societate civilă  
 



Obiectivul Fondului este reprezentat de valorificarea capitalurilor investite în scopul obținerii unor randamente corespunzătoare în condițiile unei 
evoluții favorabile a piețelor de acțiuni, locală și internațională, dar și limitarea pierderilor care s-ar înregistra în cazul unor scăderi ale piețelor de 
acțiuni. 
Astfel, în condițiile unei evoluții nefavorabile a piețelor de acțiuni pe care investește Fondul, obiectivul acestuia este constituit de prevenirea 
scăderii, după doi ani de la data lansării Fondului (sau de la data stabilirii unei noi valori protejate), a valorii unității de fond sub valoarea inițială 
(respectiv valoarea protejată curentă). 
Valoarea protejată pentru prima perioada investițională este reprezentată de valoarea inițială a unității de fond, respectiv 100 RON. 
La 2 ani de la momentul lansării Fondului, valoarea protejată se modifică la nivelul ultimei valori înregistrate de unitatea de fond la momentul 
respectiv, noua valoare urmând a reprezenta valoarea protejată pentru următoarea perioada investițională de 2 ani. Procedeul descris mai sus se 
va repeta cu o frecvență de 2 ani. 
se modifică și devine: 
Obiectivul Fondului este reprezentat de valorificarea capitalurilor investite în scopul obținerii unor randamente corespunzătoare în condițiile unei 
evoluții favorabile a piețelor de acțiuni, dar și limitarea, pe cât posibil, a pierderilor care s-ar înregistra în cazul scăderii piețelor. 
Astfel, în condițiile unei evoluții nefavorabile a piețelor de acțiuni pe care investește Fondul, obiectivul acestuia este reprezentat de limitarea 
scăderii valorii unității de fond sub valoarea protejată (95% din valoarea de referință curentă) la sfârșitul perioadei de doi ani de la data stabilirii 
valorii de referință. 
În cazul în care, pe parcursul perioadei investiționale de 2 ani, valoarea unității de fond înregistrează o creștere de cel puțin 1% comparativ cu 
valoarea de referință, valoarea de referință se modifică la nivelul valorii unității de fond. Modificarea valorii de referință implică totodată modificarea 
valorii protejate și debutul unei noi perioade investiționale de 2 ani, în care se vor urmări obiectivele menționate mai sus. 
 
◊ Secțiunea I.3. Strategia de investiții paragrafele 3-6 din Prospectul de emisiune 
Secțiunea 3.1.1. Politica de investiții, obiectivele financiare ale fondului paragrafele 7-9 din Regulile Fondului 
Strategia de investiții presupune alocarea resurselor Fondului pe două clase de active: 

- active cu risc redus, achiziționate în scopul îndeplinirii obiectivelor de protecție a capitalului, care pot fi reprezentate de titluri de stat, depozite 
bancare, obligațiuni emise de emitenți cu o situație financiară solidă și risc de credit redus; 

- active riscante, achiziționate cu scopul obținerii performanțelor urmărite: acțiuni sau titluri de participare ale OPCVM/AOPC ce investesc 
preponderent în acțiuni, atât pe piața românească cât și pe piața internațională. Fondul va investi în acțiuni ale societăților cu o situație 
financiară solidă și o politică de dividende relativ stabilă. De asemenea sunt preferate pentru investiții societățile cu un potențial ridicat de 
creștere a valorii acțiunilor. 

Repartiția activelor Fondului între cele două mari clase de active se realizează conform modelului CPPI, ponderile celor două clase de active 
modificându-se în permanență în principal în funcție de evoluția piețelor de acțiuni, de evoluția ratelor dobânzilor sau de nivelul stabilit al valorii 
protejate. 
Scăderea cotațiilor piețelor de acțiuni va determina diminuarea ponderii în portofoliu a activelor riscante și creșterea ponderii activelor cu risc redus. 
O scădere accentuată a cotațiilor acțiunilor poate reduce chiar la zero alocarea pe active riscante, în scopul protejării obiectivelor fondului. 
În condițiile creșterii cotațiilor pe piețele de acțiuni, strategia de investiții indică creșterea alocării pe active riscante, în scopul capitalizării unei părți 
din ce în ce mai ridicate a randamentelor pozitive ale acțiunilor. 
Societatea de administrare poate investi până la 100% din valoarea totală a activelor Fondului în active riscante. 
se modifică și devine: 
Strategia de investiții presupune alocarea resurselor Fondului pe doua clase de active:  

- active cu risc redus, achiziționate în scopul limitării pierderilor pe durata de viață a investiției, care pot fi reprezentate de titluri de stat românești, 
depozite la bănci de prim rang din România, titluri de participare al OPCVM cu profil de risc redus, precum și obligațiuni emise de emitenți cu o 
situație financiară solidă și risc de credit redus; 

- active riscante, achiziționate cu scopul obținerii performanțelor urmărite: titluri de participare ale OPCVM/AOPC ce investesc preponderent în 
acțiuni și acțiuni ale societăților cu o situație financiară solidă și o politică de dividende relativ stabilă. 

Repartiția activelor Fondului între cele două mari clase de active se realizează conform modelului CPPI, ponderile celor două clase de active 
modificându-se în permanență în principal în funcție de evoluția piețelor de acțiuni, de evoluția ratelor dobânzilor sau de nivelul stabilit al valorii de 
referință. 
Scăderea cotațiilor piețelor de acțiuni va determina diminuarea ponderii în portofoliu a activelor riscante și creșterea ponderii activelor cu risc redus. 
O scădere accentuată a cotațiilor acțiunilor poate reduce chiar la zero alocarea pe active riscante, în scopul limitării pierderilor. 
În condițiile creșterii cotațiilor pe piețele de acțiuni, strategia de investiții implică creșterea alocării pe active riscante, în scopul capitalizării unei părți 
din ce în ce mai ridicate a randamentelor pozitive ale acțiunilor. (...). 
 
◊ Secțiunea I.4. Descrierea valorii protejate din Prospectul de emisiune 
Secțiunea 3.1.2 Descrierea valorii urmărite din Regulile Fondului 
 

Valoarea protejată este stabilită la momentul lansării Fondului pentru prima perioada investițională de 2 ani, fiind reprezentată de valoarea inițială a 
unității de fond, respectiv 100 RON. Strategia de investiții utilizată va urmări prevenirea scăderii valorii unității de fond, după 2 ani de la momentul 
lansării Fondului, sub nivelul valorii protejate, chiar și în condițiile unei evoluții nefavorabile a piețelor de acțiuni pe care se investește.  
La 2 ani de la momentul lansării Fondului, valoarea protejată se modifică la nivelul ultimei valori înregistrate de unitatea de fond la momentul 
respectiv, noua valoare urmând a reprezenta valoarea protejată pentru următoarea perioadă investițională de 2 ani. În cazul în care perioada 
investițională se încheie într-o zi nelucrătoare, aceasta se va prelungi până la ziua lucrătoare imediat următoare, iar noua valoare protejată va fi 
reprezentată de valoarea unității de fond din ziua respectivă. Prin implementarea strategiei de investiții se va urmări ca noua valoare protejată să fie 
cel puțin egală cu cea precedentă. Procedeul descris mai sus se va repeta cu o frecvență de 2 ani. 
Pentru un investitor care subscrie la data lansării Fondului la valoarea inițială de 100 RON, nivelul valorii protejate ar acoperi peste 2 ani 100% din 
investiția inițială. Acest lucru este valabil doar pentru răscumpărările efectuate la finalul perioadei investiționale de 2 ani. Răscumpărările pot fi 
efectuate și înainte de sfârșitul perioadei investiționale de 2 ani, la valoarea curentă a unității de fond, însă aceasta poate să difere de valoarea 
protejată. 
Pentru subscrierile efectuate pe parcursul perioadei investiționale, la valoarea curentă a unității de fond ce poate să difere de valoarea protejată, se 
va avea în vedere același nivel al valorii protejate (respectiv, valoarea inițială a unității de fond sau una dintre valorile protejate stabilite ulterior). De 
exemplu, pentru o subscriere efectuată la un an de la momentul lansării Fondului, la o valoare a unității de fond de 110 RON, valoarea protejată la 



sfârșitul perioadei investiționale (2 ani de la momentul lansării Fondului, respectiv un an de la data efectuării subscrierii) este tot de 100 RON. 
Pentru a permite investitorilor să subscrie la o valoare a unității de fond cât mai apropiată de valoarea protejată, în primele 4 săptămâni de la data 
lansării Fondului, investițiile acestuia vor fi orientate exclusiv către instrumente cu risc redus. Această caracteristică este valabilă doar pentru începutul 
primei perioade investiționale, alocarea ulterioară a activelor Fondului între cele două clase de active realizându-se conform modelului CPPI. 
De asemenea, se va avea în vedere, conform strategiei investiționale implementate, o perioadă de o săptămână la sfârșitul fiecărei perioade 
investiționale de 2 ani, pe parcursul căreia valoarea unității de fond să fie cel puțin egală cu valoarea protejată. De exemplu, considerând drept 
moment de lansare a Fondului data de 21 aprilie 2010, durata primei perioade investiționale va fi până la 21 aprilie 2012, iar perioada pe parcursul 
căreia se va urmări ca valoarea unității de fond să fie cel puțin egală cu valoarea protejată va fi 21 - 28 aprilie 2012. Noua valoare protejată va fi 
reprezentată de valoarea unității de fond din data de 21 aprilie 2012. 
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. va publica pe pagina de internet www.raiffeisenfonduri.ro informațiile cu privire la nivelul valorii protejate 
curente și durata perioadei investiționale. 
În situația în care strategia de investiții nu poate fi implementată din cauze ce nu pot fi controlate de Societatea de administrare sau în cazul în care 
strategia nu este implementată corect de către Societatea de administrare și valoarea unității de fond la sfârșitul perioadei investiționale este mai 
mică decât valoarea protejată, investitorii care solicită răscumpărarea unităților de fond deținute vor primi valoarea unității de fond valabilă în 
momentul respectiv (sub valoarea protejată). 
Pentru o mai bună exemplificare a strategiei de investiții utilizată sunt prezentate mai jos 3 scenarii cu titlu informativ, fără a reprezenta vreo 
indicație asupra evoluției viitoare a Fondului. 
Scenariile prezentate au la baza date teoretice și reprezintă situații ipotetice cu privire la evoluția valorii unității de fond, S.A.I. Raiffeisen Asset 
Management S.A. negarantând obținerea rezultatelor prezentate în situațiile respective. 
Scenariul nefavorabil: 
Mecanismul de protecție a portofoliului permite evitarea evoluției catastrofale a piețelor de acțiuni, prin diminuarea puternică a ponderii activului 
riscant. Pe de altă parte se produce o creștere a ponderii activelor cu risc redus, acestea ajungând să reprezinte aproape 100% din portofoliu. 
După 2 ani, la momentul modificării nivelului valorii protejate, fondul are posibilitatea de a se expune din nou la activul riscant. Astfel ponderea 
activului riscant crește până la circa 45% din portofoliu, însă evoluția defavorabilă a pieței determină o diminuare rapidă a expunerii la activul 
riscant.  
După cum se poate observa, în ciuda evoluției profund negative a pieței de acțiuni (o scădere de 74.3% în decursul celor 4 ani), valoarea unității de 
fond se situează peste valoarea protejată la sfârșitul primilor 2 ani (100.4 față de valoarea inițială de 100). De asemenea acest lucru este valabil și 
la finalul celor 4 ani, când valoarea unității de fond este 100.87 (superioară valorii protejate de 100.4). Atingerea acestor obiective este posibilă 
datorită modelului investițional CPPI ce indică în permanență nivelul maxim permis al expunerii pe active cu risc ridicat, astfel încât atingerea 
obiectivelor să nu fie periclitată. 
Scenariul median: 
Evoluția oscilantă a piețelor de acțiuni în prima parte a perioadei investiționale de 2 ani, determină menținerea relativ constantă a expunerii pe 
activul riscant, ponderea acestuia scăzând ocazional ca reacție la corecțiile piețelor de acțiuni. Creșterea piețelor de acțiuni în a doua parte a 
perioadei investiționale, determină creșterea progresivă a expunerii pe activul riscant.  
La sfârșitul primilor 2 ani un investitor ar fi putut primi 116.31 lei (pentru o investiție inițială de 100 lei), reprezentând un randament cumulat de 16.31%. 
Odată cu creșterea nivelului valorii protejate se produce o diminuare a ponderii activului riscant. În condițiile evoluției oscilante a pieței de acțiuni 
ponderea de acțiuni este menținută relativ constantă. Reluarea trendului pozitiv al pieței de acțiuni antrenează creșterea ponderii activului riscant în 
scopul capitalizării evoluției favorabile a pieței. 
La finalul celor 4 ani valoarea unității de fond se situează la nivelul de 132.49, randamentul cumulat pe parcursul perioadei de 4 ani fiind de 32.49% 
(pentru o investiție inițială de 100 lei). 
De asemenea se poate observa că valoarea unității de fond este superioară valorii protejate la finalul celor 2 perioade investiționale. Astfel, la 
sfârșitul primilor 2 ani, valoarea unității de fond este 116.31 (comparativ cu valoarea protejată de 100), iar la finalul celor 4 ani valoarea unității de 
fond se situează la nivelul de 132.49 (superior valorii protejate de 116.31). 
Scenariu favorabil 
Evoluția pozitivă a piețelor de acțiuni pe parcursul primei perioade investiționale a permis creșterea expunerii la activul riscant, acesta ajungând să 
dețină aproape 100% din total portofoliu. Dat fiind faptul că piețele de acțiuni își mențin trendul de creștere până la finalul primei perioade 
investiționale, ponderea activului riscant se menține aproape invariabil la un nivel foarte ridicat.  
La sfârșitul primilor 2 ani un investitor ar fi putut primi 121.54 lei (pentru o investiție inițială de 100 lei), reprezentând un randament cumulat de 21.54%. 
La finalul perioadei investiționale, valoarea protejată se modific la nivelul valorii unității de fond înregistrată la acel moment. Dat fiind faptul că noua 
valoare protejată este semnificativ mai mare decât precedenta (121.54 comparativ cu valoarea inițială de 100), la momentul stabilirii valorii acesteia 
se produce o diminuare a ponderii activului riscant pentru a permite îndeplinirea obiectivelor investiționale ale fondului.  
Evoluția pozitivă a piețelor de acțiuni de-a lungul celei de-a doua perioade investiționale permite creșterea din nou a ponderii activului riscant în 
scopul capitalizării randamentelor pozitive ale pieței.  
La sfârșitul celor 4 ani valoarea unității de fond se situează la nivelul de 154.48, randamentul cumulat pe parcursul celor 4 ani fiind de 54.48% 
(pentru o investiție inițială de 100 de lei). 
După cum se poate observa, valoarea unității de fond s-a situat peste valoarea protejată la sfârșitul fiecărei perioade investiționale. Astfel, la 
sfârșitul primilor 2 ani valoarea unității de fond a fost de121.54, superioară valorii inițiale de 100, iar la finalul următorilor 2 ani valoarea unității de 
fond s-a situat la nivelul de 154.48, peste valoarea protejată de 121.54. 
se modifică și devine: 
Secțiunea I.4. Descrierea valorii de referință și a valorii protejate din Prospectul de emisiune 
Secțiunea 3.1.2 Descrierea valorii de referință și a valorii protejate din Regulile Fondului 
 

Valoarea de referință pentru prima perioadă investițională este reprezentată de valoarea unității de fond de la data redenominării valutei fondului, 
având valoarea de ..... EUR.  
Valoarea protejată reprezintă 95% din valoarea de referință, respectiv ..... EUR. 
De asemenea, din data redenominării valutei fondului, respectiv ……… începe prima perioadă investițională de 2 ani.  
În funcție de evoluția valorii unității de fond pe parcursul perioadei investiționale de 2 ani, valoarea de referință și valoarea protejată se modifică 
după cum urmează: 
I) Dacă, în cazul unei evoluții nefavorabile a piețelor de acțiuni, valoarea unității de fond nu depășește cu mai mult de 1% valoarea de referință pe 
parcursul perioadei investiționale de 2 ani, obiectivul fondului este reprezentat de limitarea scăderii valorii unității de fond sub valoarea protejată 



(95% din valoarea de referință) la finalul perioadei investiționale de 2 ani. 
În acest caz, la finalul perioadei investiționale de 2 ani, valoarea de referință se modifică la nivelul valorii înregistrate de unitatea de fond în acel 
moment pentru următoarea perioadă investițională de 2 ani. Prin implementarea strategiei de investiții se va urmări ca noua valoare de referință să 
fie cel puțin egală cu valoarea protejată. 
În scenariul descris mai sus, pentru un investitor care subscrie la data stabilirii valorii de referință, nivelul valorii protejate ar acoperi peste 2 ani 
95% din investiția inițială. Acest lucru este valabil doar pentru răscumpărările efectuate la finalul perioadei investiționale de 2 ani. Răscumpărările 
pot fi efectuate și înainte de sfârșitul perioadei investiționale de 2 ani, la valoarea curentă a unității de fond, care poate să difere însă de valoarea 
protejată. 
Pentru subscrierile efectuate pe parcursul perioadei investiționale, la valoarea curentă a unității de fond ce poate să difere de valoarea protejată, se 
va avea în vedere același nivel al valorii protejate. 
II) În cazul în care, pe parcursul perioadei investiționale de 2 ani, valoarea unității de fond crește cu cel puțin 1% comparativ cu valoarea de 
referință, valoarea de referință se modifică la nivelul acelei valori a unității de fond. Modificarea valorii de referință implică totodată, modificarea 
valorii protejate și debutul unei noi perioade investiționale de 2 ani, în care se vor urmări obiectivele menționate mai sus. 
Spre exemplu, considerând că perioada investițională începe la data de 7 august 2013 (cu finalitate la 7 august 2015), iar valoarea de referință se 
situează la nivelul de 27 EUR, în cazul în care după 2 luni (7 octombrie 2013), valoarea unității de fond atinge nivelul de 27.3 EUR superior 
nivelului de 27.27 EUR (27 * 1.01), nivelul de 27.3 EUR devine noua valoare de referință. Noua valoare protejată va reprezenta 95% din valoarea 
de referință, respectiv 25.935 EUR. De asemenea, se modifică și perioada investițională, noul interval fiind 7 octombrie 2013 - 7 octombrie 2015.  
În cadrul noii perioade investiționale se vor urmări aceleași obiective. Astfel, în cazul în care pe parcursul celor 2 ani valoarea unității de fond nu 
crește cu mai mult de 1% peste valoarea de referință de 27.3 EUR, obiectivul urmărit va fi acela de a asigura o valoare a unității de fond la data de 
7 octombrie 2015, cel puțin egală cu valoarea protejată de 25.935 EUR.  
În cazul în care valoarea unității de fond depășește pe parcursul perioadei investiționale nivelul de 27.3 EUR cu mai mult de 1%, valoarea de 
referință se modifică la nivelul valorii curente a unității de fond, fiind marcat totodată debutul unei noi perioade investiționale de 2 ani. Modificarea 
valorii de referință antrenează totodată ajustarea corespunzătoare a valorii protejate. 
În cazul în care perioada investițională se încheie într-o zi nelucrătoare, aceasta se va prelungi până la ziua lucrătoare imediat următoare, iar noua 
valoare de referință va fi reprezentată de valoarea unității de fond din ziua respectivă.  
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. va publica pe pagina de internet www.raiffeisenfonduri.ro informațiile cu privire la nivelul valorii de 
referință, a valorii protejate curente și durata perioadei investiționale. 
 
◊ Secțiunea I.6. Profilul investitorului din Prospectul de emisiune 
 

Fondul se adresează investitorilor cu aversiune față de risc. Având în vedere strategia de investiții folosită, în perioadele de creștere a piețelor de 
acțiuni, investitorii vor beneficia doar parțial la aceste creșteri. În schimb, în perioadele de scădere a piețelor de acțiuni, S.A.I. Raiffeisen Asset 
Management S.A. va încerca, prin intermediul strategiei de investiții utilizate, limitarea potențialelor pierderi prin scăderea ponderii activului riscant 
și creșterea ponderii activului cu risc redus. 
se modifică și devine: 
Fondul se adresează investitorilor cu aversiune față de risc. Fiind denominat în Euro, fondul se adresează cu precădere investitorilor care urmăresc 
o expunere față de moneda unică europeană. Având în vedere strategia de investiții folosită, în perioadele de creștere a piețelor de acțiuni, 
investitorii vor beneficia doar parțial la aceste creșteri. În schimb, în perioadele de scădere a piețelor de acțiuni, S.A.I. Raiffeisen Asset 
Management S.A. va încerca, prin intermediul strategiei de investiții utilizate, limitarea potențialelor pierderi prin scăderea ponderii activului riscant 
și creșterea ponderii activului cu risc redus. 
 
◊ Secțiunea I.8. Categorii de instrumente financiare din Prospectul de emisiune - după paragraful (5)  
se introduce un paragraf nou: 
(6) În situația în care limitele de deținere sunt depășite din motive independente de controlul fondului (cum ar fi redenominarea activului net al 
fondului) sau ca rezultat al exercitării drepturilor de subscriere, fondul adoptă, ca obiectiv prioritar al tranzacțiilor sale de vânzare, măsuri de 
remediere în cel mai scurt timp a situației, cu respectarea intereselor deținătorilor de titluri de participare. 
 
◊ Secțiunea 3.1.3 Categorii de instrumente financiare din Regulile fondului 
 

Ponderile maxime ale investițiilor în aceste instrumente financiare fac obiectul reglementarilor A.S.F. în vederea reducerii riscului și protejarii 
investitorilor, astfel: (…) 
(9) Prin Decizia A.S.F. nr. 512/15.04.2010, Fondul a fost autorizat să dețină, pe principiul dispersiei riscului până la 100% din activele sale în valori 
mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de statele membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European sau de 
autoritățile publice locale ale acestora. A.S.F. acordă o astfel de derogare dacă se consideră că nivelul de protecție al investitorilor Fondului este 
echivalent cu acela al investitorilor într-un OPCVM care respectă limitele prevăzute de reglementările C.N.V.M. aplicabile. Pentru dispersia riscului, 
Fondul trebuie sa dețină valori mobiliare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare de la oricare dintre emisiuni să 
nu depășească 30% din totalul activelor sale. (…) 
(11) Fondul nu poate deține mai mult de:  

a) 10% din acțiunile fără drept de vot ale unui emitent; 
b) 10% din obligațiunile unui emitent; 
c) 25% din titlurile de participare ale unui OPCVM si/sau AOPC menționate art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012; 
d) 10% din instrumentele pieței monetare emise de un emitent; 
e) 10% din activele sale în valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau care sunt tranzacționate, cu acordul 

emitentului, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, cu respectarea prevederilor OUG nr. 32/2012. 
Limitele prevăzute la punctele b), c) și d) pot fi depășite în momentul achiziției numai dacă valoarea brută a obligațiunilor sau a instrumentelor pieței 
monetare ori valoarea neta a titlurilor emise nu poate fi calculată la momentul achiziției.  
se modifică și devine: 
(9) Prin Decizia A.S.F. nr. 512/15.04.2010, Fondul a fost autorizat să dețină, pe principiul dispersiei riscului până la 100% din activele sale în valori 
mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de statele membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European sau de 
autoritățile publice locale ale acestora. A.S.F. acordă o astfel de derogare dacă se consideră că nivelul de protecție al investitorilor Fondului este 
echivalent cu acela al investitorilor într-un OPCVM care respectă limitele prevăzute de reglementările C.N.V.M. aplicabile. Pentru dispersia riscului, 



Fondul trebuie să dețină valori mobiliare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare de la oricare dintre emisiuni sa 
nu depășească 30% din totalul activelor sale.  
În situația în care limitele de deținere sunt depășite din motive independente de controlul fondului (cum ar fi redenominarea activului net al fondului) 
sau ca rezultat al exercitării drepturilor de subscriere, fondul adoptă, ca obiectiv prioritar al tranzacțiilor sale de vânzare, măsuri de remediere în cel 
mai scurt timp a situației, cu respectarea intereselor deținătorilor de titluri de participare. (…) 
(11) Fondul nu poate deține mai mult de: 

a) 10% din acțiunile fără drept de vot ale unui emitent; 
b) 10% din obligațiunile unui emitent; 
c) 25% din titlurile de participare ale unui OPCVM si/sau AOPC menționate art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012; 
d) 10% din instrumentele pieței monetare emise de un emitent. 

Limitele prevăzute la punctele b), c) și d) pot fi depășite în momentul achiziției numai dacă valoarea brută a obligațiunilor sau a instrumentelor pieței 
monetare ori valoarea netă a titlurilor emise nu poate fi calculată la momentul achiziției.  
 
●Secțiunea IV.1 Unitățile de fond din Prospectul de emisiune, paragraful 2 
 

Unitățile emise de către Fond prezintă următoarele caracteristici: 
●Sunt emise în forma dematerializată, de un singur tip, fiind înregistrate în contul investitorului și denominate în lei; 
se modifică și devine: 
Unitățile emise de către Fond prezintă următoarele caracteristici: 
▪Sunt emise în forma dematerializată, de un singur tip, fiind înregistrate în contul investitorului și denominate în Euro; 
 
◊ Secțiunea IV.2 b) Procedurile de subscriere a unităților de fond din Prospectul de emisiune, paragraful 7 
Secțiunea 3.3.1. Procedurile de subscriere a unităților de Fond din Regulile Fondului, paragraful 7 
Plata unităților de Fond subscrise se poate face numai în lei, prin virament bancar în contul Fondului. 
se modifică și devine: 
Începând cu data de ………plata unităților de Fond subscrise se poate face numai în Euro, prin virament bancar în contul Fondului. 
 
◊ Secțiunea IV.2 b) Procedura răscumpărării și plății unităților de fond din Prospectul de emisiune, paragraful 5 
Secțiunea 3.3.2. Procedurile răscumpărării unităților de Fond din Regulile Fondului, paragraful 5 
 

Plata sumelor aferente răscumpărării se face numai în lei, prin virament în contul titularului, deschis la Raiffeisen Bank. 
se modifică și devine: 
Începând cu data de ………plata sumelor aferente răscumpărării se face numai în Euro, prin virament în contul titularului, deschis la Raiffeisen 
Bank. 
 
◊ Secțiunea IV.2 a) Procedura răscumpărării și plății unităților de fond din Prospectul de emisiune, paragraful 11 
Secțiunea 3.3.2. Procedurile răscumpărării unităților de Fond din Regulile Fondului, paragraful 10 
 

Societatea de administrare a investițiilor poate decide răscumpărarea tuturor unităților de fond în circulație, în situația în care valoarea activelor 
nete ale fondului scade sub 5.000.000 lei, la finalul unei perioade investiționale.(...) 
se modifică și devine: 
Societatea de administrare a investițiilor poate decide răscumpărarea tuturor unităților de fond în circulație, în situația în care valoarea activelor 
nete ale fondului scade sub 1.100.000 Euro, la finalul unei perioade investiționale.(...) 
 
◊ Secțiunea IV.3 b) Calcularea și publicarea valorii activului net din Prospectul de emisiune, paragraful 6 
Secțiunea 3.4. b) Metoda și frecventa calculării valorii activului net; mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net; 
valoarea inițială a unei unități de fond 
 

Valoarea activului total și a activului net, prețul de emisiune și prețul de răscumpărare sunt exprimate în lei.  
În cazul în care unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referință 
comunicat de BNR în ziua pentru care se efectuează calculul.  
Dacă elementele de activ sunt denominate în valute pentru care BNR nu stabilește curs de referință, se utilizează cursul de referință al monedei 
respective față de euro, comunicat de Banca Centrală a țării în moneda căreia este denominat elementul de activ, și cursul euro/ron comunicat de 
BNR în ziua pentru care se efectuează calculul. 
se modifică și devine: 
Secțiunea IV.3 b) Calcularea și publicarea valorii activului net din Prospectul de emisiune, paragraful 6 
Secțiunea 3.4. b) Metoda și frecvența calculării valorii activului net; mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net 
 

Începând cu data de ……….valoarea activului total și a activului net, prețul de emisiune și prețul de răscumpărare sunt exprimate în Euro.  
În cazul în care unele elemente de activ sunt denominate în lei, pentru transformarea în Euro se utilizează cursul de referință comunicat de BNR în 
ziua pentru care se efectuează calculul.  
Dacă elementele de activ sunt denominate în alte valute convertibile, pentru transformarea în Euro se utilizează cursul de referință al respectivei 
monede față de RON și cursul RON/EUR comunicat de BNR în ziua pentru care se efectuează calculul. 
Dacă elementele de activ sunt denominate în alte valute pentru care BNR nu stabilește curs de referință, se utilizează cursul de referință al 
monedei respective față de Euro, comunicat de Banca Centrală a țării în moneda căreia este denominat elementul de activ. 
 
◊ Secțiunea IV.4.2. Cheltuieli suportate de către Fond din Prospectul de emisiune, paragraful 6 
Secțiunea 1.4.2. Cheltuielile suportate de către Fond din Regulile Fondului, paragraful 4 
Secțiunea 6 Administrarea fondului din Contractul de societate civilă, paragraful 5 
Comisionul de administrare este calculat prin aplicarea unui comision anual de 1.4% (0.1167% pe lună) la media lunară a valorii activelor totale ale 
Fondului, la care se adaugă un comision anual de 1.6% (0.1333% pe lună), aplicat la media lunară a valorii activului riscant al Fondului. Activul 
riscant al Fondului include acțiuni și titluri de participare ale OPCVM/AOPC ce investesc preponderent în acțiuni. Ținând cont de modul de calcul al 



comisionului anual de administrare, valoarea acestuia, raportată la valoarea activelor totale ale Fondului, poate varia între 1.4% și 3%. Comisionul 
de administrare acoperă și cheltuielile legate de distribuirea unităților de fond. 
se modifică și devine: 
Comisionul de administrare este calculat prin aplicarea unui comision anual de maxim 2% (0.1666% pe lună) la media lunară a valorii activelor 
totale ale Fondului, la care se adaugă un comision anual de maxim 1.50% (0.125% pe lună), aplicat la media lunară a valorii activului riscant al 
Fondului. La data autorizării modificării prospectului prin Decizia nr……………, comisionul anual este de 0.75% (0.0625% pe lună) la media lunară 
a valorii activelor totale ale Fondului, la care se adaugă un comision anual de 1% (0.0833% pe lună), aplicat la media lunară a valorii activului 
riscant al Fondului. Activul riscant al Fondului include acțiuni și titluri de participare ale OPCVM/AOPC ce investesc preponderent în acțiuni. Ținând 
cont de modul de calcul al comisionului anual de administrare, valoarea acestuia, raportată la valoarea activelor totale ale Fondului, poate atinge o 
valoare maximă de 3.50%. Comisionul de administrare acoperă și cheltuielile legate de distribuirea unităților de fond. 
 
◊ Secțiunea IV.4.2. Cheltuieli suportate de către Fond din Prospectul de emisiune, paragraful 6 
Secțiunea 1.4.2. Cheltuieli suportate de către Fond din Regulile Fondului, paragraful 6 
Secțiunea 7 Depozitarul fondului din Contractul de societate civilă, primul paragraf 
 

Comisionul de depozitare este calculat conform contractului de depozitare al Fondului, fiind calculat lunar ca procent din media lunară a valorii 
activelor totale ale fondului. Limita maximă a comisionului de depozitare este de 0.0125% din valoarea medie lunară a activelor totale ale Fondului. 
La data autorizării Fondului comisionul de depozitare este de 0.0125% pe lună, calculat la media lunară a activului total al Fondului. 
se modifică și devine: 
Comisionul de depozitare este calculat conform contractului de depozitare al Fondului, fiind calculat lunar ca procent din media lunară a valorii 
activelor totale ale fondului. Limita maximă a comisionului de depozitare este de 0.0085% din valoarea medie lunară a activelor totale ale Fondului. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/108 / 10.09.2013 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (3) și alin. (9) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f), art. 15 și art. 17 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul nr. 32/2006, 
analizând cererile societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. înregistrate la A.S.F.  

cu nr. A-6324/08.07.2013, A-6912/15.07.2013 și A-6913/15.07.2013, completate prin adresele nr. A-8293/01.08.2013,  
A-8931/09.08.2013, A-9301/14.08.2013, A-9419/16.08.2013 și A-9541/19.08.2013, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 10.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. 
ca urmare a: 

a) desființării sediilor secundare de tip agenție din: Oradea, str. Sucevei nr. 43, parter, jud. Bihor (autorizată prin Decizia  
nr. 674/27.07.2012) și București, bd. Unirii nr. 72, bl. J3c, etaj 4, sector 3 (autorizată prin Decizia nr. 1153/07.11.2011); 

b) înființării sediilor secundare de tip agenție în: București, bd. Unirii nr. 72, etaj 1, sector 3 și București, bd. Octavian Goga nr. 4, 
bl. M26, et. 6, ap. 66, sector 3. 

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia 
certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului  
a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a înființării/desființării sediilor secundare precizate la art. 1, 
dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediilor secundare  
pe toată durata de funcționare a acestora notificând A.S.F. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, 
anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare  
CARPATICA INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/109 / 10.09.2013 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 



ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012, 
în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, 
analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A-9762/20.08.2013, completată prin 

adresa nr. A-10763/03.09.2013, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 10.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează doamna HEXAN LAURA având Atestatul profesional nr. 26/14.08.2013, în calitatea de agent pentru servicii 
de investiții financiare în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, 
sector 3. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei HEXAN LAURA în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/122594 în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare. 
Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate 
la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/110 / 12.09.2013 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28  

din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 63, art. 65 și art. 87 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv  
în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004  
privind piața de capital, 

în baza prevederilor art. 131-133 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de 
administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

în conformitate cu prevederile art. 12 și art. 13 din Dispunerea de măsuri nr. 23/2012, 
analizând solicitarea societății S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. transmisă prin adresele înregistrate  

cu nr. 5578/06.03.2013, nr. 6119/12.03.2013, nr. 6777/18.03.2013, nr. 7129/20.03.2013, 7948/28.03.2013, nr. 8209/29.03.2013,  
nr. 10067/15.04.2013, nr. 10750/18.04.2013, nr. A-4145/30.05.2013, nr. A-7152/17.07.2013, nr. 8695/07.08.2013, nr. 8999/09.08.2013, 
nr. 9075/12.08.2013, nr. 9172/13.08.2013, nr. 9271/13.08.2013, nr. 9937/22.08.2013, nr. 10534/30.08.2013 și nr. 10994/05.09.2013, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 12.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BCR DINAMIC, în conformitate cu 
prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate civilă și Actele adiționale nr. 2/2012 și nr. 3/2012 la Contractul de 
Servicii de depozitare nr. 1/09.04.2009 încheiat între S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. și Banca Comercială Română S.A.,  
în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează schimbarea denumirii Fondului deschis de investiții din BCR DINAMIC în ERSTE BALANCED RON. 
Art. 3. Fondul deschis de investiții ERSTE Balanced RON va putea deține până la 100% din activele sale în valori mobiliare și 
instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale acestuia sau  
de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre și anume European Bank for Reconstruction 
and Development (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare) și European Investment Bank (Banca Europeană de 
Investiții), cu condiția respectării principiului dispersiei riscului, respectiv deținerea de valori mobiliare și instrumente ale pieței 
monetare aferente a cel puțin 6 emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre 
emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor fondului. 
Art. 4. Se autorizează nota de informare a investitorilor S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării notei de 
informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile 
lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile  
după publicarea acesteia. 
Art. 5. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, altele decât cele referitoare la 



metodele de evaluare a activelor fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare  
a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute.  
S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în termen de  
24 de ore de la data publicării. 
Art. 6. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor Fondului Deschis de Investiții ERSTE BALANCED RON,  
în baza Dispunerii de măsuri nr. 23/2012, nu se vor aplica prevederile art. 133 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004 cu privire la 
retragerea investitorilor din O.P.C. 
Art. 7. Prezenta autorizație va fi comunicată societății S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. și se publică în Buletinul A.S.F.,  
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

Anexă la Autorizația nr. A/110/12.09.2013 
 

PROSPECT DE EMISIUNE 
al Fondului Deschis de Investiții ERSTE Balanced RON 

autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr. 3117/2004 
Numărul CSC06FDIR/400002 din Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară 

 
Prezentul document, elaborat în conformitate cu reglementările în vigoare (e.g. Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital etc.) și conține 
informațiile necesare pentru ca investitorul potențial să poată aprecia în deplină cunoștință de cauză investiția pe care o va efectua și,  
în special, riscurile pe care aceasta le implică. 
 
În conformitate cu reglementările în vigoare, Regulile Fondului Deschis de Investiții ERSTE Balanced RON sunt parte integrantă a prezentului 
Prospect de emisiune, fiind anexă la acesta. 
Informații complete despre Fondul deschis de investiții ERSTE Balanced RON, denumit în continuare Fondul, se pot obține la sediul SAI ERSTE 
Asset Management S.A. din București str. Uruguay nr. 14, sector 1, tel: 0372 269 999; fax: 0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro; adresa de 
web: www.erste-am.ro. Notificări ale SAI ERSTE Asset Management S.A. vor fi publicate în cotidianul Ziarul Financiar. 
Aprobarea inițierii și derulării ofertei publice continue de titluri de participare ale Fondului de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare 
(C.N.V.M.) nu implică în nici un fel aprobarea sau evaluarea de către aceasta a calității plasamentului în respectivele titluri de participare,  
ci evidențiază respectarea de către ofertant a prevederilor reglementărilor în vigoare. 
Investiția în Fond nu este un depozit bancar, iar băncile în calitatea lor de acționar a unei societăți de administrare a investițiilor nu oferă nici o 
garanție investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite. 
Investiția în fonduri deschise de investiții comportă nu numai avantajele ce îi sunt specifice, dar și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor 
pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul. 
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3.7.1. Comisioane suportate de investitori 
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3.9. Regimul fiscal 
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CAPITOLUL 5  Determinarea și repartizarea veniturilor 
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CAPITOLUL 7  Activități delegate conform reglementărilor în vigoare 
CAPITOLUL 8  Protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
 
CAPITOLUL 1  Informații despre societatea de administrare 
 
1.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor 
Societatea de administrare a Fondului Deschis de Investiții ERSTE Balanced RON, denumit în continuare „Fondul”, este S.A.I. ERSTE Asset 
Management S.A., denumită în continuare „SAI ERSTE”, societate administrată în sistem dualist, constituită în conformitate cu dispozițiile  
Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor specifice 
aplicabile pieței de capital, cu o durată de funcționare nedeterminată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/17060/2008,  
Cod unic de înregistrare 24566377, având sediul în București, str. Uruguay nr. 14, sector 1, capital social subscris și vărsat 6.000.000 RON,  
tel: 0372 269 999, fax: 0372 870 995, e-mail: office@erste-am.ro, adresa de web: www.erste-am.ro. 
SAI ERSTE a fost autorizată de C.N.V.M. prin Decizia nr. 98/21.01.2009 și înregistrată cu numărul PJR05SAIR/400028 în Registrul public al 
Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritatea. 
La data autorizării Prospectului de emisiune, SAI ERSTE nu are sedii secundare. 
SAI ERSTE administrează Fondurile Deschise de Investiții: ERSTE Money Market RON, ERSTE Equity Romania, ERSTE Bond Flexible RON, 
ERSTE Absolute Return 25 RON, ERSTE Absolute Return 15 EUR, ERSTE Absolute Return 25 EUR și Erste Bond Flexible România EUR, 
precum și portofolii individuale de investiții ale persoanelor fizice, juridice sau ale entităților fără personalitate juridică. 

 
1.2. Capitalul social subscris și vărsat al SAI ERSTE este de 6.000.000 RON. 

 
1.3. Consiliul de Supraveghere al SAI ERSTE este format din următorii membri: 
Heinz BEDNAR - Președinte al Consiliului de Supraveghere. 
Experiență de peste 21 de ani pe piața financiar-bancară austriacă: GiroCredit Bank AG Viena - Departamentul de analiză financiară; 
Vicepreședinte al Investment Bank Austria; CEO Erste Sparinvest KAG; Președinte Directorat Erste Asset Management GmbH; Președinte al 
Austrian Association of Investment Funds (VOIG), membră a European Fund and Asset Management Association (EFAMA). 
Dindar BACTALI - membru al Consiliului de Supraveghere 
În prezent Director Regional Retail BCR Regiunea București; experiență de peste 15 ani pe piața financiar-bancară românească: Director Relații cu 
Clienții pentru Banca Turco-Română și Banca Țiriac; Director de Sucursală la Eurom Bank și Libra Bank; Director Regional Regiunea București  
în cadrul Raiffeisen Bank România. 
Lizica Elena FENEȘAN - membru al Consiliului de Supraveghere 
În prezent Director Regional Retail BCR Regiunea Sud; experiență bancară de peste 10 ani: ABN Amro Unicredit România și BCR. Experiența 
profesională acoperă atât domeniul de coordonare vânzări segmente clientelă, cât și managementul riscurilor. Expunere internațională prin 
programul Group Leadership Development la nivelul Grupului Erste Bank. 

 
Directoratul și conducerea SAI ERSTE este format din următorii membrii: 
Dragoș Valentin NEACȘU - Președinte/Director General Executiv 
Experiență de peste 15 ani pe piața financiară românească și internațională: CEO SNCDD, CEO Raiffeisen Capital & Investment,  
membru în Comitetul Bursei de Valori București, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, reprezentant al României în diferite instituții 
financiare internaționale, membru al echipei de negociere a parteneriatului strategic cu Banca Mondială, negociator al acordului pentru recuperarea 
creanțelor din Irak, promotor al pachetului legislativ privind fondurile ipotecare și al introducerii pensiilor administrate privat; Președinte al Asociației 
Administratorilor de Fonduri din România (AAF) din Aprilie 2011; membru al Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România (AAFBR);  
fondator al Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR); absolvent al primei generații a programului canadian MBA,  
în baza parteneriatului dintre Universitatea Quebec Montreal și ASE București și al Facultății de Instalații din cadrul Universității Tehnice pentru 
Construcții București. 
Teodora Valentina BEREVOIANU - Director Executiv Financiar 
Experiență de peste 10 ani pe piața financiar-bancară românească: Koller & Stefan Transconstruct S.R.L. București, T-Grup Impex S.R.L. 
București, SAI BCR Asset Management S.A. București; pregătire profesională temeinică: membru autorizat CECCAR România, master în Finanțe, 
Bănci și Piața de Capital ASE București. 
Roland Claudiu TAMAS - Director 
Experiență de peste 5 ani pe piața financiar-bancară austriacă și internațională: MLP Vermögensberatung, consultant financiar pentru clienți privați; 
Erste Sparinvest KAG, Asset Management CEE, Country Specialist; Erste Asset Management GmbH, Strategy, Finance & Subsidiaries-Senior 
Manager; coordonarea subsidiarelor din România, Croația și Serbia. 
Aceștia se înlocuiesc reciproc. 

 
1.4. Grupul financiar din care face parte societatea de administrare a investițiilor 
SAI ERSTE a fost fondată la sfârșitul anului 2008 în București, România și este membră a Grupului Erste Asset Management GmbH. Erste Asset 

mailto:office@erste-am.ro
http://www.erste-am.ro/


Management GmbH este responsabilă de coordonarea și desfășurarea activităților de administrare a investițiilor din cadrul Grupului financiar 
ERSTE, reprezentând unul dintre liderii sistemului financiar din Europa Centrală și de Est. 
 
CAPITOLUL 2  Informații despre Depozitar 
 
În baza contractului de depozitare încheiat de SAI ERSTE, depozitarul Fondului este Banca Comercială Română S.A., societate administrată în 
sistem dualist, cu sediul în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/90/23.01.1991, 
Cod unic de înregistrare R361757, telefon 0373.511.715, fax 021.302.19.86, adresa de web: http://www.bcr.ro. 
Banca Comercială Română S.A., denumită în continuare „Depozitarul”, este o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, 
înscrisă în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999. 
Depozitarul a fost autorizat de C.N.V.M. prin Avizul nr. 27/04.05.2006 și înregistrat cu numărul PJR10/DEPR/400010 în Registrul public al 
Autorității. 
Responsabilitățile Depozitarului sunt detaliate în Regulile Fondului, anexă la prezentul Prospect de emisiune. 
 
CAPITOLUL 3  Informații cu privire la Fond 
 
3.1. Identitatea Fondului 
Fondul deschis de investiții ERSTE Balanced RON, administrat de SAI ERSTE, a fost autorizat de C.N.V.M. prin Decizia 3117/2004 și este 
înregistrat cu nr. CSC06FDIR/400002 în Registrul public al Autorității. 
Fondul s-a constituit prin contractul de societate civilă autorizat la data de 22.07.2004 și actualizat la data de ________________. Durata Fondului 
este nedeterminată. 
În conformitate cu standardul European Fund and Asset Management Association (Clasificarea Fondurilor Europene - The European Fund 
Classification EFC Categories, Aprilie 2012), unde și Asociația Administratorilor de Fonduri din România este membră, ținând seama de politica de 
investiții anunțată în prezentul Prospect de emisiune, Fondul este un fond diversificat, de tip echilibrat, cu o expunere pe instrumente cu venit 
variabil între 35% și 65% și cu expunere de cel puțin 70% pe moneda locală (expunere directă sau prin hedging). 
Având în vedere obiectivele și politica de investiții a Fondului, acesta se adresează persoanelor fizice, juridice sau entități fără personalitate juridică 
care doresc o combinație între creșterea de capital și stabilitatea oferită de instrumentele cu venit fix, în condițiile asumării unui grad de risc mediu 
spre ridicat. 

 
3.2. Descrierea obiectivelor Fondului 

 
3.2.1. Obiectivul financiar al Fondului 
Obiectivul Fondului constă în mobilizarea de resurse financiare, printr-o ofertă continuă de titluri de participare, în vederea efectuării de plasamente 
pe piețele monetare și de capital, în condițiile unui grad mediu spre ridicat de risc asumat. 
Alocarea strategică reprezintă alocarea portofoliului Fondului pe categorii de active, pe termen lung. Pe termen scurt și mediu, SAI ERSTE poate 
devia de la această alocare strategică, pentru a exploata oportunitățile pe care le oferă evoluția piețelor financiare. 
Alocarea strategică a portofoliului Fondului este: 50% instrumente cu venit variabil, 35% instrumente financiare cu venit fix, restul de 15% fiind 
plasat în instrumente ale pieței monetare, în scopul obținerii unor randamente superioare unui benchmark. 
 

Benchmark:  
 
 

unde: 
  = Valoarea indicelui BET-XT al Bursei de Valori București, stabilita în ziua „i”  
  = Rata medie oficială a dobânzilor pe piața monetară la care băncile atrag depozite în lei, stabilită în ziua „i” 
  = Produs 
N  = Numărul de zile calendaristice din an. 
 
3.2.2. Politica de investiții a Fondului 
Politica de investiții a Fondului va urmări diversificarea portofoliului în vederea dispersiei riscului și menținerea unui grad optim de lichiditate,  
cu respectarea reglementărilor în vigoare. 
Politica de investiții a Fondului va urmări menținerea unui nivel mediu spre ridicat al riscului, prin plasarea, în condiții optime de diversificare  
a resurselor atrase, în acțiuni, cu precădere în acțiuni emise de companiile blue-chips, în obligațiuni emise de entități supranaționale, de state 
membre și nemembre (cu aprobarea/autorizarea Autorității) și de autorități publice ale acestora, dar și în obligațiuni sau alte instrumente cu venit fix 
ale unor emitenți corporativi cu grad de risc redus, precum și în instrumente ale pieței monetare și depozite bancare constituite la instituții de credit. 
SAI ERSTE nu va efectua în numele Fondului vânzări descoperite de valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare sau alte instrumente 
financiare, definite conform reglementărilor în vigoare. 
Atunci când Fondul investește în titlurile de participare ale altor O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. care sunt administrate de SAI ERSTE sau de către orice 
altă societate de care SAI ERSTE este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o participație substanțială, directă sau indirectă, 
comisioanele de cumpărare și răscumpărare au valoarea zero. 
Pentru investițiile efectuate în titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. administrate de alte societăți de administrare a investițiilor  
din state membre sau țări terțe, Fondul va putea încasa comisioane (în sens de rambursare), corespunzătoare investiției efectuate  
în respectivul O.P.C., comisioane care vor fi considerate ca și venit al Fondului. 
A. Categoriile de instrumente financiare în care investește Fondul. 

a) valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare înscrise sau tranzacționate pe o piață reglementată, astfel cum aceasta este definită  
de reglementările în vigoare, din România sau dintr-un stat membru, sau tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate; 

b) valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-o țară terță sau negociate pe o altă piață 
reglementată dintr-o țară terță, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau  
a pieței reglementate să fie aprobată de Autoritate; 

c) valori mobiliare nou emise, în următoarele condiții: 
1) condițiile de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacționare pe bursă sau pe o altă piață 
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reglementată care operează regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate  
să fie aprobată de Autoritate; 

2) această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune; 
d) titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. cu caracteristicile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din OUG nr. 32/2013 stabilite sau 

nu în state membre, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 
1) A.O.P.C. sunt autorizate, conform unei legislații care prevede că acestea sunt subiectul unei supravegheri echivalate de către Autoritate cu 

aceea prevăzută în reglementările în vigoare iar între Autoritate și autoritatea competentă din statul de origine există încheiat un acord de 
cooperare; 

2) nivelul de protecție a investitorilor în respectivele A.O.P.C. este echivalent cu acela al investitorilor în O.P.C.V.M. și, în special, regulile 
referitoare la segregare, împrumuturi și vânzări pe poziția descoperită a valorilor mobiliare și instrumentelor pieței monetare sunt similare 
reglementărilor în vigoare; 

3) activitățile A.O.P.C. fac obiectul unor rapoarte semestriale și anuale, care permit o evaluare a activului și a pasivului, a veniturilor și a 
operațiunilor din perioada de raportare; 

4) maximum 10% din activele totale ale celorlalte O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C., în care se intenționează să se investească, pot, potrivit regulilor 
fondului sau actului constitutiv al societății de investiții, să fie investite în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și A.O.P.C.; 

e) depozite constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadență care nu depășește  
12 luni, cu condiția ca sediul social al instituției de credit să fie situat în România ori într-un stat membru. În situația în care acesta se află într-o 
țară terță, instituția de credit trebuie să fie supusă unor reguli prudențiale evaluate de către Autoritate ca fiind echivalente acelora emise de 
către Uniunea Europeană; 

f) instrumente financiare derivate, incluzând și pe cele care implică decontarea finală a unor fonduri bănești, tranzacționate pe o piață 
reglementată conform reglementărilor în vigoare și/sau instrumente financiare derivate, negociate în afara piețelor reglementate,  
cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 
1) activul suport constă în instrumentele prevăzute în prezentul alineat, indici financiari, rata dobânzii și cursul de schimb, în care Fondul poate 

investi, potrivit obiectivelor sale de investiții, așa cum sunt prevăzute în prezentul Prospect de emisiune; 
2) contrapărțile, în cadrul negocierii derulate în afara piețelor reglementate, sunt entități subiect al supravegherii prudențiale, care aparțin 

categoriilor aprobate de Autoritate; 
3) instrumentele financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice, verificabile, și pot fi, la inițiativa 

Fondului, vândute, lichidate sau poziția poate fi închisă, în orice moment, la valoarea lor justă, printr-o tranzacție de sens contrar; 
g) instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, care sunt lichide și au o valoare care poate fi precis 

determinată în orice moment, cu condiția ca emisiunea sau emitentul să fie supuse reglementărilor referitoare la protecția investitorilor  
și a economiilor acestora, cu condiția ca acestea: 
1) să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrală, locală sau regională, de o bancă centrală dintr-un stat membru, de Banca 

Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții, de o țară terță sau, în situația statelor federale, de unul 
dintre membrii componenți ai federației, sau de un organism public internațional, din care fac parte unul sau mai multe state membre; sau  

2) să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe piețele reglementate, menționate de reglementările în vigoare; sau  
3) să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudențiale, potrivit criteriilor definite de legislația europeană, sau de  

o entitate care este subiect al unor reguli prudențiale și se conformează acestora, reguli validate de Autoritate ca fiind echivalente cu cele 
prevăzute de legislația europeană; sau  

4) să fie emise de alte entități care aparțin categoriilor aprobate de Autoritate, cu condiția ca investițiile în astfel de instrumente să fie subiect al 
unei protecții a investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută la pct. 1, 2 și 3, și ca emitentul să fie o societate al cărei capital și rezerve  
să se ridice la cel puțin echivalentul în RON a 10.000.000 de euro, care își prezintă și își publică conturile anuale conform legislației 
europene aplicabile, sau o entitate care, în cadrul unui grup de societăți care conține una sau mai multe societăți listate, are rolul de  
a finanța grupul sau este o entitate dedicată finanțării vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de finanțare. 

Conform reglementărilor în vigoare, Fondul nu poate investi în metale prețioase sau înscrisuri care atestă deținerea acestora. 
B. Diversificare prudentă 
(1) Fondul nu poate deține mai mult de 5% din activele sale în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de același emitent și nu 
poate deține mai mult de 20% din activele sale în depozite constituite la aceeași entitate.  
(2) Expunerea Fondului la riscul de contraparte într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate nu 
poate depăși:  
a) 10% din activele sale, atunci când contrapartea este o instituție de credit cu sediul în Romania ori intr-un stat membru. În situația în care aceasta 
se află intr-o țara terță, instituția de credit trebuie să fie supusă unor reguli prudențiale evaluate de către Autoritate ca fiind echivalente acelora 
emise de Uniunea Europeană; sau  
b) 5% din activele sale, în alte cazuri.  
(3) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 10% cu condiția ca valoarea totală a valorilor mobiliare și a 
instrumentelor pieței monetare deținute de un Fond în fiecare din emitenții în care deține peste 5% din activele sale să nu depășească, în niciun 
caz, 40% din valoarea activelor Fondului. Această limită nu se aplică depozitelor și tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate negociate în 
afara piețelor reglementate încheiate cu instituții financiare care fac obiectul unei supravegheri prudențiale.  
(4) În condițiile respectării limitelor individuale stabilite la alin. (1) și (2), Fondul nu poate combina într-o proporție mai mare de 20% din activele 
sale:  
a) investițiile în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de aceeași entitate;  
b) depozitele constituite la aceeași entitate; sau  
c) expunerile care decurg din tranzacții cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate cu aceeași entitate.  
(5) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită, până la maximum 35%, în situația în care valorile mobiliare sau instrumentele pieței 
monetare sunt emise ori garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale statului membru, de o țară terță sau de organisme publice 
internaționale din care fac parte unul ori mai multe state membre.  
(6) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 25% pentru anumite obligațiuni, dacă acestea sunt emise de către o 
instituție de credit care își are sediul social într-un stat membru și care este supusă unei supravegheri speciale efectuate de către autoritățile 
publice, cu rolul de a proteja deținătorii de obligațiuni. În particular, sumele rezultate din emisiunea acestor obligațiuni trebuie investite, conform 
legislației, în active care, pe toată durata de viață a obligațiunilor, vor acoperi creanțele rezultate din obligațiuni și care, în caz de insolvabilitate sau 
de faliment al emitentului, vor fi utilizate cu prioritate pentru rambursarea principalului și plata dobânzilor acumulate.  



(7) Dacă un Fondul deține mai mult de 5% din activele sale în obligațiunile menționate la alin. (6) și emise de către un singur emitent, valoarea 
totală a acestor dețineri nu poate depăși 80% din valoarea activelor Fondului. (8) Valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare prevăzute la 
alin. (5) și (6) nu sunt luate în considerare pentru aplicarea limitei de 40% menționate la alin. (3).  
(9) Limitele prevăzute la alin. (1)-(7) nu pot fi combinate, iar deținerile de valori mobiliare sau de instrumente ale pieței monetare emise de aceeași 
entitate, de depozite sau de instrumente financiare derivate, efectuate cu respectiva entitate conform alin. (1)-(7) nu pot depăși, în niciun caz, 
totalul de 35% din activele Fondului.  
(10) Societățile incluse în cadrul unui grup în scopul consolidării situațiilor financiare, potrivit legislației europene și regulilor contabile recunoscute 
pe plan internațional, sunt considerate ca fiind o singură entitate în scopul calculării limitelor prevăzute în prezentul articol.  
(11) Sunt permise investițiile cumulative în valori mobiliare și în instrumente ale pieței monetare în cadrul aceluiași grup până la o limită de 20%.  
(12) Fondul poate deține titluri de participare ale unui alt O.P.C.V.M. sau A.O.P.C., cu condiția să nu plaseze mai mult de 20% din activele sale în 
titlurile de participare ale aceluiași O.P.C.V.M., respectiv 10% în titlurile de participare ale aceluiași A.O.P.C. Deținerea de titluri de participare 
emise de A.O.P.C. nu poate depăși, în total, 30% din activele Fondului. 
(13) Fondul nu poate deține mai mult de:  
a) 10% din acțiunile fără drept de vot ale unui emitent;  
b) 10% din obligațiunile unui emitent;  
c) 25% din titlurile de participare ale unui O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. menționate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012;  
d) 10% din instrumentele pieței monetare emise de un emitent 
Limitele prevăzute la lit. b), c) și d) pot fi depășite în momentul achiziției numai dacă valoarea brută a obligațiunilor sau a instrumentelor pieței 
monetare ori valoarea netă a titlurilor emise nu poate fi calculată la momentul achiziției.  
C. Depășiri 
Fondul poate să depășească limitele de investiții prevăzute de reglementările în vigoare în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente 
instrumentelor financiare care sunt incluse în activul său, cu condiția ca depășirea respectivă să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 90 de zile. 
Dacă limitele de deținere a instrumentelor financiare, astfel cum sunt prevăzute de reglementările în vigoare sunt depășite, din motive 
independente de controlul Fondului sau ca rezultat al exercitării drepturilor de subscriere, acesta trebuie să adopte, ca obiectiv prioritar al 
tranzacțiilor sale de vânzare, măsuri de remediere în cel mai scurt timp a situației, cu respectarea intereselor deținătorilor de titluri de participare. 
În conformitate cu prevederile art. 87 din OUG nr. 32/2012 și având în vedere Decizia Autorității nr. _________________, Fondul poate să dețină 
până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice 
locale ale acestuia sau de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre, și anume European Bank for 
Reconstruction and Development (Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare) și European Investment Bank (Banca Europeană de 
Investiții). Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie să dețină valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase emisiuni 
diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare aferente oricăreia dintre cele șase emisiuni să nu depășească 30% din 
totalul activelor sale.  
D. Tehnici de administrare a portofoliului 
În activitatea de administrare a portofoliului, SAI ERSTE: 
- va utiliza investirea în instrumente financiare derivate atât pentru realizarea obiectivelor prevăzute de prezentul Prospect de emisiune, cât și 
pentru acoperirea riscului; 
- va efectua operațiuni de piață monetară, respectiv cumpărări / vânzări reversibile de active eligibile pentru tranzacționare: 

a) cumpărări reversibile - tranzacții reversibile în cadrul cărora Fondul cumpără active eligibile pentru tranzacționare, cu angajamentul 
contrapărții de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției; transferul proprietății 
asupra activelor eligibile respective se realizează prin mecanismul „livrare contra plată“; 
b) vânzări reversibile - tranzacții reversibile în cadrul cărora Fondul vinde active eligibile pentru tranzacționare, angajându-se să răscumpere 
respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției; transferul proprietății asupra activelor eligibile 
respective se realizează prin mecanismul „livrare contra plată“. 

 
3.2.3. Durata recomandată de investire 
Având în vedere natura plasamentelor care urmează a fi realizate de Fond, se recomandă investitorilor plasarea resurselor financiare pe un termen 
cuprins între trei (3) și cinci (5) ani. 
 
3.2.4. Factori de risc 
Investiția în fonduri deschise de investiții comportă atât avantajele care îi sunt specifice, cât și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi 
pentru investitor, veniturile rezultate din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul.  
SAI ERSTE stabilește, implementează și menține o politică de administrare a riscului adecvată și documentată care identifică riscurile la care este 
sau ar putea fi expus Fondul, respectiv: 

a) risc de piață reprezintă riscul de pierdere care decurge din fluctuația valorii de piață a pozițiilor din portofoliul Fondului, fluctuație care poate 
fi atribuită modificării variabilelor pieței, cum ar fi ratele dobânzii, ratele de schimb valutar, prețurile acțiunilor și ale mărfurilor sau solvabilitatea 
unui emitent;  
b) risc de contraparte reprezintă riscul de pierdere care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o tranzacție să nu își îndeplinească 
obligațiile înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent tranzacției;  
c) risc de lichiditate reprezintă riscul ca o poziție din portofoliul Fondului să nu poată fi vândută, lichidată sau închisă cu costuri limitate într-un 
interval de timp rezonabil de scurt, fiind afectată capacitatea Fondului de a-și respecta în orice moment obligațiile de răscumpărare și plată. 
d) risc operațional reprezintă riscul de pierdere care decurge din caracterul necorespunzător al proceselor interne și din erori umane și 
deficiențe ale sistemelor SAI ERSTE sau din evenimente externe și include riscul juridic și de documentare și riscul care decurge din 
procedurile de tranzacționare, decontare și evaluare desfășurate în numele Fondului.  

SAI ERSTE evaluează, monitorizează și revizuiește periodic caracterul adecvat și eficiența politicii de administrare a riscului și notifică Autorității 
orice modificare importantă a politicii de administrare a riscului.  
 
3.3. Analiza oportunităților de investiție 
Analiza oportunităților de investire se efectuează de către Direcția Investiții, decizia privind plasarea resurselor Fondului luându-se cu respectarea 
prevederilor reglementărilor în vigoare, a politicii de investiții prevăzută de prezentul Prospect de emisiune și în conformitate cu procedurile și 
politicile interne aprobate de Directoratul SAI ERSTE. 



 
3.4. Descrierea caracteristicilor titlurilor de participare 
Titlul de participare emis de Fond reprezintă o deținere de capital a unei persoane fizice, juridice sau a unei entități fără personalitate juridică în 
activele Fondului, denominate în lei, dematerializate, sub formă de înregistrare în cont.  
Titlurile de participare sunt de un singur tip, plătite integral în momentul subscrierii, conferind deținătorilor drepturi și obligații egale și sunt 
răscumpărabile continuu din activele Fondului, la cererea investitorilor. 
Valoarea unui titlu de participare se rotunjește la 4 zecimale. 
Fondul nu va emite alte instrumente financiare în afara titlurilor de participare. Participarea la Fond este deschisă oricărei persoane fizice, juridice 
sau entități fără personalitate juridică, română sau străină, care aderă la Fond prin semnarea Declarației de adeziune și a Cererii de subscriere 
pentru titluri de participare și plătește suma subscrisă în contul colector al Fondului. De asemenea, participarea la Fond se poate face și în urma 
dobândirii de titluri de participare prin moștenire sau fuziune. 
Având în vedere prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din străinătate 
obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii, persoanele nou intrate nu pot 
investi direct sau indirect în Fond.  
Persoanelor fizice autorizate (PFA) li se aplică aceleași prevederi ale documentelor Fondului ca și investitorilor persoane fizice.  
Investitorii pot efectua operațiuni de subscriere / răscumpărare în orice localitate din țară în care există sedii ale distribuitorilor, precum și la sediul 
SAI ERSTE. 
Drepturile investitorilor Fondului sunt următoarele: 

a) să beneficieze de plata prețului de răscumpărare a titlurilor de participare; 
b) să obțină, la cerere, extrasul de cont cu operațiunile efectuate într-o perioadă anterioară, care se va transmite la adresa de 
corespondență și la adresa de e-mail indicată de investitor în declarația de adeziune;  
c) să beneficieze în condițiile legii de confidențialitatea operațiunilor; 
d) să garanteze, cu titlurile de participare deținute, pentru credite acordate de Banca Comercială Română S.A., prin încheierea cu Banca a 
unui Contract de cesiune de creanță, având ca obiect dreptul de răscumpărare a titlurilor de participare, care include atât dreptul de a 
formula cerere de răscumpărare, cât și dreptul de a încasa contravaloarea titlurilor de participare, în limita sumei datorate de titular. SAI 
ERSTE va bloca operațiunile de răscumpărare efectuate din contul investitorului în baza contractului de gaj încheiat între titularul contului 
și Banca Comercială Română. Deblocarea operațiunilor de răscumpărare se face la primirea de către SAI ERSTE a documentelor care 
atestă încheierea gajului. 
e) să solicite și să obțină orice informații referitoare la politica de investiții a Fondului și valoarea unitară a activului net la zi. 

Obligațiile investitorilor Fondului sunt următoarele: 
a) să achite comisioanele de subscriere și de răscumpărare, în conformitate cu documentele Fondului; 
b) să verifice corectitudinea înscrierii operațiunilor cu titluri de participare; 
c) să respecte condițiile menționate în Declarația de adeziune. 

 
3.5. Informații cu privire la emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare 
 
3.5.1. Proceduri pentru subscrierea titlurilor de participare 
Prin aderarea la Fond, investitorii devin parte a contractului de societate și se supun prevederilor Prospectului de emisiune al Fondului. SAI ERSTE 
va publica în Ziarul Financiar o notificare referitoare la modificarea documentelor Fondului, ori de câte ori această operațiune are loc.  
Declarația de adeziune cuprinde mențiunea: „Prin prezenta certific că am primit, am citit și am înțeles prevederile Prospectului de emisiune al 
Fondului Deschis de Investiții ERSTE Balanced RON”.  
Cererea de subscriere, însoțită de dovada plății, odată depusă la sediile distribuitorilor sau la sediul SAI ERSTE, după caz, este irevocabilă.  
În cazul persoanelor fizice, Declarația de adeziune și Cererea de subscriere inițială sunt completate și semnate de titular. Investitorii persoane fizice 
pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți pentru efectuarea operațiunilor ulterioare de subscriere/răscumpărare, fie (i) completând Clauza de 
împuternicire a Declarației de adeziune cu datele de identificare ale împuternicitului / împuterniciților, fie (ii) printr-o o procură în forma autentică în 
acest sens. 
În cazul persoanelor juridice, Declarația de adeziune și Cererea de subscriere inițială pot fi completate și semnate fie de către reprezentanții legali, 
fie de către persoanele împuternicite în acest sens, pe baza unei procuri în forma autentică. Dacă operațiunile ulterioare celei inițiale urmează să 
fie efectuate și/sau de altă persoană decât reprezentantul legal, acesta completează Clauza de împuternicire a Declarației de adeziune cu datele 
de identificare ale împuternicitului sau printr-o o procură în forma autentică în acest sens. 
Calitatea de investitor și deținerea de titluri de participare este atestată de Certificatul de investitor. La efectuarea primei operațiuni de cumpărare 
de titluri de participare, SAI ERSTE deschide investitorului un cont de investiții, eliberându-i Certificatul de investitor. 
Participarea inițială este de minim 100 lei. 
Orice deținător de titluri de participare are obligația de a deține în permanență cel puțin un titlu de participare. 
Plata titlurilor de participare subscrise se face în lei, prin virament bancar, în conturile colectoare ale Fondului, conturi deschise la instituții de credit 
în acest scop, astfel: 
- ordin de plată din cont curent; 
- transfer la ATM din cont de card emis de Banca Comercială Română S.A.; 
- transfer prin debitarea contului curent deschis la Banca Comercială Română S.A. (daca investitorul nu are cont curent la Banca Comercială 
Română S.A., acesta va fi deschis anterior efectuării operațiunilor cu titluri de participare). 
A. Subscrierea directă 
Pentru subscrierile ulterioare, investitorii Fondului pot opta pentru varianta de subscriere directă, precizată expres în Declarația de adeziune, prin 
care autorizează SAI ERSTE să emită titluri de participare pe contul de investiții, în baza unui transfer bancar, confirmat de extrasul contului 
colector al Fondului, fără semnarea unei Cereri de subscriere. Transferul bancar trebuie să conțină datele de identificare ale investitorului: nume, 
prenume și cod numeric personal sau denumire și cod unic de înregistrare, după caz. 
Lipsa acestor date de identificare poate determina nerespectarea termenului prevăzut de prezentul Prospect de emisiune pentru alocarea titlurilor 
de participare corespunzătoare în contul de investiții. SAI ERSTE nu își asumă răspunderea pentru posibilele întârzieri de alocare sau anulări de 
titluri de participare rezultate în astfel de situații. 
B. Subscrierea sistematică 
Investitorii Fondului pot opta pentru modalitatea de investire sistematică, precizată expres în Declarația de adeziune, prin care autorizează SAI 



ERSTE să emită titluri de participare pe contul de investiții, în baza unui transfer bancar, confirmat de extrasul contului colector al Fondului, fără 
semnarea unei Cereri de subscriere. Prin Declarația de adeziune, investitorul stabilește perioada de investire în ani (minim 1 an) și suma lunară 
subscrisă, care nu poate fi mai mică de 100 lei.  
În această perioadă sunt permise răscumpărări doar cu condiția ieșirii din programul de subscriere sistematică. De asemenea, nerespectarea 
condițiilor stabilite inițial prin Declarația de adeziune (suma minimă lunară, perioada de investire) are drept consecință ieșirea din programul de 
subscriere sistematică. 
La terminarea perioadei de investire pentru subscrierea sistematică, stabilită în Declarația de adeziune, investitorul poate prelungi acest tip de 
subscriere numai prin semnarea documentelor corespunzătoare la sediul SAI ERSTE sau la sediile distribuitorilor. Dacă investitorul nu prelungește 
perioada de investire pentru subscriere sistematică sau dacă nu optează pentru subscrierea directă, orice sumă care creditează contul colector al 
Fondului va fi returnată investitorului, în lipsa unei Cereri de subscriere semnată de acesta 
Lunar, în perioada de investire, investitorul plătește, în contul colector al Fondului, suma stabilită. Transferul bancar trebuie să conțină datele de 
identificare ale investitorului: nume, prenume și cod numeric personal sau denumire și cod unic de înregistrare, după caz.  
Lipsa acestor date de identificare poate determina nerespectarea termenului prevăzut de prezentul Prospect de emisiune pentru alocarea titlurilor 
de participare corespunzătoare în contul de investiții. SAI ERSTE nu își asumă răspunderea pentru posibilele întârzieri de alocare sau anulări de 
titluri de participare rezultate în astfel de situații. 
 
3.5.2. Proceduri pentru răscumpărarea titlurilor de participare  
Investitorii au dreptul de a răscumpăra oricând, integral sau parțial, titlurile de participare deținute. În cazul în care, ca urmare a unei Cereri de 
răscumpărare, investitorul ar rămâne cu mai puțin de 1 titlu de participare, în mod obligatoriu, cu aceeași ocazie, va fi răscumpărată automat și 
fracțiunea reziduală. 
Cererea de răscumpărare, odată depusă la sediile distribuitorilor sau la sediul SAI ERSTE, după caz, este irevocabilă. 
Cererea de răscumpărare poate fi depusă, în cazul persoanelor fizice, atât de către titulari, cât și de către împuterniciții acestora.  
În cazul persoanelor juridice, Cererea de răscumpărare poate fi depusă de către reprezentanții legali sau de către persoanele împuternicite în acest 
sens.  
Pe baza Cererii de răscumpărare, SAI ERSTE calculează suma cuvenită investitorului, iar unitățile distribuitorilor vor efectua plata răscumpărărilor 
numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare de la SAI ERSTE. 
Nu se efectuează plăți în numerar la sediul SAI ERSTE sau la sediile distribuitorilor.  
Plata prin virament se efectuează în contul bancar indicat de investitor, respectiv de către împuternicit, în Cererea de răscumpărare. La plata prin 
virament a sumei cuvenite la răscumpărare, eventualele comisioane interbancare cad în sarcina investitorului. În cazul unor neconcordanțe sau 
erori în datele personale transmise de investitori în vederea transferării sumelor cuvenite, comisioanele suplimentare aferente operațiunilor 
efectuate în plus se recuperează integral de la investitor. 
 
3.5.3. Suspendarea emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare 
În situații excepționale și numai pentru protejarea interesului deținătorilor de titluri de participare, SAI ERSTE poate suspenda temporar subscrierea 
/ răscumpărarea acestora, cu respectarea prevederilor prezentului Prospect de emisiune și reglementărilor în vigoare și va comunica Autorității, 
fără întârziere, decizia sa. În cazul în care apreciază că suspendarea dispusă de SAI ERSTE nu s-a făcut cu respectarea prevederilor aplicabile 
sau prelungirea acesteia afectează interesele investitorilor, Autoritatea este în drept să dispună ridicarea suspendării. 
Autoritatea decide suspendarea subscrierii și răscumpărării de titluri de participare în cazul fuziunii Fondului cu unul sau mai multe fonduri până la 
finalizarea procesului de fuziune.  
Pentru protecția interesului public și a investitorilor, Autoritatea poate decide temporar suspendarea sau limitarea emisiunii și/sau răscumpărării 
titlurilor de participare a Fondului. Actul de suspendare va specifica termenii și motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită în cazul în care 
motivele acesteia se mențin.  
Dacă Depozitarul informează Autoritatea cu privire la refuzul SAI ERSTE de a furniza informații și/sau documente, aceasta poate suspenda 
emisiunea și răscumpărarea de titluri de participare până la clarificarea situației pentru o perioadă de cel mult două zile lucrătoare. Actul de 
suspendare va specifica termenii și motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită și după ce termenul stabilit inițial a expirat, în cazul în care 
motivele suspendării se mențin. 
 
3.5.4. Calendar operațiuni cu titluri de participare 
În zilele de sâmbătă și duminică, zilele de sărbătoare legală și alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează, precum și în data de 31 decembrie a 
fiecărui an, nu se vor efectua operațiuni la sediul SAI ERSTE și la sediile distribuitorilor. 
Pentru cererile de subscriere sau răscumpărare de titluri de participare, precum și pentru viramentele aferente subscrierilor directe și sistematice, 
efectuate prin internet în zilele de sâmbătă și duminică, zilele de sărbătoare legală și alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează, precum și în data 
de 31 decembrie a fiecărui an, se vor emite / anula titluri de participare la prețul de emisiune / răscumpărare calculat pe baza activelor din 
următoarea zi lucrătoare. 
 
3.5.5. Distribuția titlurilor de participare 
Distribuția titlurilor de participare emise de Fond se poate face direct de către SAI ERSTE și prin intermediul unor societăți comerciale (distribuitori) 
autorizate să presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în baza contractelor de distribuție pe care 
aceștia le încheie cu SAI ERSTE și cu avizul Autorității.  
SAI ERSTE a încheiat contract de distribuție a titlurilor de participare emise de Fond cu Banca Comercială Română S.A., cu sediul central în 
București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, tel: 0800 801 227 sau 021 407 42 00; e-mail: DOG.BOCD@bcr.ro sau contact.center@bcr.ro.  
Distribuția titlurilor de participare se poate realiza și prin intermediul agenților de distribuție. Agenții de distribuție sunt persoane fizice avizate și 
înscrise în Registrul public al Autorității, care își desfășoară activitatea în numele SAI ERSTE în baza unor relații contractuale și nu pot presta 
activități de distribuție în nume propriu. Agenții de distribuție nu pot fi implicați în operațiunile de încasări și plăți de la sau către investitorii Fondului. 
Lista agenților de distribuție este disponibilă pe www.erste-am.ro 
 
3.6. Determinarea valorii activului net al fondului 
 
3.6.1. Reguli de evaluare a activelor 
Valoarea totală a activelor se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul Fondului. 
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SAI ERSTE înregistrează instrumentele financiare din portofoliul Fondului la data efectuării tranzacției. 
1. Acțiunile admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele 
reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate la prețul 
de închidere al secțiunii de piață considerată piața principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele 
reglementate, inclusiv sistemele alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează 
calculul. 
2. Dacă acțiunile sunt admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât piețele reglementate, 
inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare, din România, dintr-un stat membru sau nemembru, se evaluează 
la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piața principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât 
piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării determinată conform art. 9 
din Regulamentul CE nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE aferent zilei pentru care se 
efectuează calculul. 
3. Acțiunile suspendate de la tranzacționare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de tranzacționare, în cazul apariției unor evenimente care pot 
conduce la modificări ale prețurilor acțiunilor datorită efectului acestor evenimente asupra situației patrimoniale și financiare a emitentului, vor fi 
evaluate la prețul mediu ponderat aferent ultimelor 30 de zile, calculat până la data apariției unui asemenea eveniment. În scopul numărării celor 30 
de zile de netranzacționare, se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioara celei în care respectiva acțiune a fost 
suspendată. 
4. Acțiunile care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altui sistem de tranzacționare decât piețele reglementate, 
inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru și acțiunile admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în 
cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, dar netranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare, sunt 
evaluate la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaționale de evaluare (abordarea prin piață, 
abordarea prin venit, abordarea prin cost etc.) în care este utilizat principiul valorii juste, aprobate de către Directoratul SAI ERSTE.  
În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care 
respectiva acțiune nu a mai înregistrat tranzacții. 
5. Acțiunile care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altui sistem de tranzacționare decât piețele reglementate, 
inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate la valoarea zero daca:  
a) nu sunt disponibile situațiile financiare anuale și nici raportările financiare semestriale în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere;  
b) societățile înregistrează capitaluri proprii negative.  
6. Acțiunile societăților comerciale aflate în procedura de insolventa sau reorganizare, în procedura de lichidare judiciară sau alte forme de lichidare 
și a celor aflate în încetare temporară sau definitivă de activitate sunt incluse în activul net al Fondului la valoarea zero, de la data la care anunțul a 
fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează. 
7. În cazul societăților comerciale aflate în procedura de insolvență sau reorganizare, ale căror acțiuni au fost readmise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare ca urmare a emiterii unui hotărâri judecătorești definitive și irevocabile privind confirmarea de 
către judecătorul sindic desemnat a planului de reorganizare a respectivului emitent, evaluarea respectivelor acțiuni se va face cu respectarea 
prevederilor de la pct. 1. 
8. În situația splitării/consolidării valorii nominale a unor acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât 
piețele reglementate, acțiunile rezultate prin splitare se evaluează, anterior introducerii la tranzacționare a acestora, prin împărțirea prețului anterior 
splitării la coeficientul de splitare, respectiv prin înmulțirea cu coeficientul de consolidare. 
9. Dividendele, precum și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani rezultate în urma participării la majorările de capital sunt înregistrate în 
activul Fondului în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai beneficiază de dividend sau în prima zi în care investitorii care 
cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. 
10. În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, fără emiterea de drepturi de preferință, 
acțiunile cuvenite și suma datorată de Fond ca urmare a participării la majorarea capitalului social sunt înregistrate în activul Fondului astfel: 
a) în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital,în situația în care prețul de piață este mai mare 
decât prețul de subscriere, iar SAI ERSTE decide să participe la majorarea de capital social a emitentului; 
b) la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situația în care nu sunt întrunite condițiile menționate pct. a)  
În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, cu emiterea de drepturi de preferință, acțiunile 
cuvenite sunt înregistrate în activul Fondului la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social. 
11. Evaluarea acțiunilor deținute de Fond ca urmare a participării la majorarea de capital social fără contraprestație în bani, precum și a celor cu 
contraprestație în bani înregistrate în active conform prevederilor pct. 10. lit. a) se realizează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată 
piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative de tranzacționare de 
către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul; suma datorată ca urmare a participării la 
majorarea capitalului social, înregistrată în activ conform prevederilor pct. 10 lit. a) se evaluează la valoarea de subscriere. 
12. În cazul în care, majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferință, acestea vor fi înregistrate în activul Fondului în prima 
zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.  
Până la momentul primei zile de tranzacționare evaluarea drepturilor de preferință se realizează la valoarea teoretică.  
Valoarea teoretică a dreptului de preferință se calculează conform formulei: 
Valoarea teoretică a dreptului de preferință = (prețul de piață al acțiunilor vechi - prețul de subscriere 
de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință) *[număr de acțiuni noi/(număr de acțiuni vechi + 
număr de acțiuni noi)] *[ număr de acțiuni vechi/număr de drepturi de preferința emise], 
unde prețul de piață al acțiunilor vechi este reprezentat de prețul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acțiuni au dreptul de a participa 
la majorarea de capital. 
Ulterior admiterii la tranzacționare, drepturile de preferință vor fi evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a 
pieței respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. în cazul în care nu se vor înregistra tranzacții, se va menține evaluarea la valoarea 
teoretică. 
Ulterior perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință și până la momentul exercitării acestora, drepturile de preferință vor fi evaluate la 
ultimul preț de închidere din perioada de tranzacționare și evidențiate în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat”. 
La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul Fondului acțiunile cuvenite. 
13. Dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani, precum și cele distribuite cu contraprestație în bani și sumele cuvenite Fondului 
se evidențiază în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat” în cadrul activelor Fondului. 



În situația în care dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani nu sunt încasate în termenul legal, acestea vor fi incluse în activ la 
valoarea zero. 
14. Obligațiunile și instrumentele de piață monetară sunt evaluate prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei 
scurse de la data efectuării plasamentului, precum și a discount-ului sau primei de achiziție, față de valoarea nominală, până la scadență. În situația 
în care cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt încasate în termen de 10 zile lucrătoare de la data menționată în prospectul de 
emisiune, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. 
15. Depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate prin recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării 
plasamentului. 
16. Depozitele structurate sunt evaluate pe baza principiului de recunoaștere zilnică a dobânzii minime garantate care va fi bonificată de banca. În 
situația negarantării unei dobânzi minime, evaluarea se face la dobândă minimă de cont curent. La scadență, dacă evoluția activului suport s-a 
încadrat în condițiile constituirii depozitului, se va recunoaște diferența pozitivă de dobândă pentru toată perioada de la momentul constituirii 
depozitului. 
17. Depozitele cu plată dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale constituite ca depozit pe toată 
durata depozitului. 
18. Deținerile din conturile curente sunt evaluate prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul; sumele 
existente în conturi curente la instituțiile de credit care se află în procedură de faliment se evaluează la valoarea 0 (zero). 
19. Instrumentele financiare derivate admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare pe o piață reglementată sau 
în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau 
nemembru sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor 
alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul. 
20. Instrumentele financiare derivate admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât 
piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau 
nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor 
alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecvența a tranzacționării, determinată conform art. 9 din Regulamentul CE nr. 187/2006 al 
Comisiei, de punere în aplicare a Directivei 2005/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. 
21. Instrumentele financiare derivate neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele 
reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru și instrumentele financiare derivate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate dar netranzacționate 
în ultimele 30 zile de tranzacționare se evaluează la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele 
internaționale de evaluare (abordarea prin piață, abordarea prin venit, abordarea prin cost etc.) în care este utilizat principiul valorii juste, aprobate 
de către Directoratul SAI ERSTE.  
În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca primă zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care 
respectivul instrument nu a mai înregistrat tranzacții. 
22. Titlurile de participare ale A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare pe o 
piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, 
dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință 
furnizat în cadrul sistemelor alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul. 
23. Titlurile de participare ale A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor 
sisteme, altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare din România, dintr-un 
stat membru sau nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în 
cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării, determinată conform art. 9 din Regulamentul CE 
nr. 187/2006 al Comisiei, de punere în aplicare a Directivei 2005/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.  
24. Titlurile de participare a unui A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de 
tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru sau admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate dar netranzacționate 
în ultimele 30 zile de tranzacționare sunt evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată. 
25. În cazul în care unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referință 
comunicat de Banca Națională a României în ziua pentru care se efectuează calculul. Dacă elementele de activ sunt denominate în valute pentru 
care Banca Națională a României nu stabilește curs de referință, se utilizează cursul de referință al monedei respective față de euro, comunicat de 
Banca Centrală a țării în moneda căreia este denominat elementul de activ, și cursul EUR/RON comunicat de Banca Națională a României în ziua 
pentru care se efectuează calculul.  
 
3.6.2. Metoda de calcul a valorii activului net 
Calculul valorii unitare a activului net al Fondului la o anumită dată se realizează astfel: 
Valoarea unitară    Valoarea activului net al Fondului la acea dată (1) 
a activului net la acea dată  = ---------------------------------------------------------------------------------------- 

     Număr total de titluri de participare în circulație la acea dată (2) 
(1) Valoarea activului net al Fondului se calculează astfel: 
Valoarea activului net al Fondului = Valoarea totală a activelor Fondului - Valoarea obligațiilor Fondului 
Valoarea totală a activelor Fondului se calculează zilnic prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul Fondului. 
(2) Numărul de titluri de participare aflate în circulație se stabilește ca diferență între numărul de titluri de participare emise și numărul de titluri de 
participare anulate până la data efectuării calculului. 
 
3.6.3. Frecvența calculării valorii activului net 
Valoarea activului net, valoarea unitară a activului net și numărul de investitori se calculează zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, de către SAI 
ERSTE și se certifică de către Depozitar. 
 
3.6.4. Mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net 
Valoarea activului net și valoarea unitara a activului net vor fi publicate de către SAI ERSTE zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, în Ziarul Financiar și 
pe www.erste-am.ro și vor fi afișate zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, la sediul SAI ERSTE, la toate unitățile Depozitarului, precum și la sediile 

 

http://www.erste-am.ro/


distribuitorilor. 
SAI ERSTE poate decide, în conformitate cu standardul de Grup și reglementările în vigoare, publicarea și a altor informații suplimentare referitoare 
la rezultatele Fondului: evoluția pentru anumite perioade (ex: lunară, trimestrială, semestrială, anuală, de la lansare etc.), număr de investitori, 
structura portofoliului. 
 
3.6.5. Valoarea inițială a titlului de participare  
Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului.  
Valoarea inițială a titlului de participare emis de Fond a fost de 10 lei. 
În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, SAI ERSTE poate solicita Autorității aprobarea conversiei 
titlurilor de participare. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unui titlu de participare să nu scadă sub echivalentul în RON al 
unui Euro, la data efectuării conversiei. 
Aprobarea și notificarea către investitori a conversiei titlurilor de participare se realizează cu respectarea procedurii pentru modificarea prevederilor 
Prospectului de emisiune. 
 
3.7. Comisioane și cheltuieli  
 
3.7.1. Comisioane suportate de investitori 
A. Comision de subscriere  
La data autorizării prezentului Prospect de emisiune, valoarea comisionului de subscriere este 1%.  
Investitorii plătesc un comision de subscriere a cărui valoare maximă este de 4%. 
SAI ERSTE poate modifica valoarea comisionului de subscriere, în sensul creșterii sau scăderii acestuia, fără a depăși valoarea maximă, cu 
notificarea Autorității, urmând ca această modificare să intre în vigoare în termen de 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor. 
SAI ERSTE poate crește valoarea maximă a comisionului de subscriere numai cu autorizarea Autorității și intrarea în vigoare după cel puțin 10 zile 
de la publicarea unei note de informare a investitorilor, 
În condițiile în care investiția în Fond este menținută timp de cel puțin 365 de zile de la data emiterii titlurilor de participare, comisionul de subscriere 
poate fi negociat. Negocierea se materializează prin semnarea unui Acord de Investire în acest sens. În cazul în care investitorul răscumpăra 
titlurile de participare în cadrul termenului de 365 de zile, încălcând astfel condiția menționată mai sus, acesta acceptă faptul că va suporta 
bonificația de comision acordată la momentul subscrierii. 
SAI ERSTE poate percepe comisioane de subscriere diferențiate pentru investitorii persoane juridice și fizice, membri, respectiv angajați ai 
Grupului financiar din care face parte, nivelul acestora poate să ajungă la zero în funcție de tipul investitorului, valoarea investită și perioada 
aferentă acesteia. 
Pentru investițiile în titluri emise de Fond, corespunzătoare portofoliilor individuale de investiții administrate de SAI ERSTE, comisionul de 
subscriere are valoarea zero.  
Pentru clienții de portofolii individuale de investiții administrate de SAI ERSTE care decid transferarea portofoliului, parțială sau integrală, în 
vederea investirii în titluri de participare emise de Fond, comisionul de subscriere are valoarea zero.  
Atunci când un alt fond administrat, direct sau prin delegare, de către SAI ERSTE sau de către orice altă societate de care aceasta este legată, prin 
conducere sau control comun, sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă, investește în titluri de participare ale Fondului, SAI ERSTE 
nu percepe comisioane de subscriere în contul acestor investiții. 
SAI ERSTE poate acorda investitorilor rambursări (în sensul de comisioane) din comisionul de subscriere încasat, în funcție de tipul investitorului, 
valoarea investită și perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implica nici un cost suplimentar Fondului. 
Sumele rezultate din aplicarea comisionului de subscriere sunt încasate de către SAI ERSTE. 
B. Preț de emisiune  
Comisionul de subscriere este luat în calculul prețului de emisiune astfel:  
Preț de emisiune = VUAN × (1+c%) 
unde c% este comisionul de subscriere exprimat procentual 
Prețul de cumpărare al titlului de participare este prețul de emisiune al titlului de participare plătit de investitor și este format din valoarea unitară a 
activului net calculată de SAI ERSTE și certificată de Depozitar, astfel: 
a) pentru sumele intrate în conturile colectoare ale Fondului înainte de ora 16:00, prețul de cumpărare este calculat pe baza activelor din ziua în 
care s-a făcut creditarea conturilor colectoare ale Fondului; 
b) pentru sumele intrate în conturile colectoare ale Fondului după ora 16:00, prețul de cumpărare este calculat pe baza activelor din ziua lucrătoare 
următoare celei în care s-a făcut creditarea conturilor colectoare ale Fondului. 
Prețul de cumpărare include și comisionul de subscriere. 
O persoană care subscrie titluri de participare devine investitor al Fondului în ziua emiterii titlurilor de participare. Emiterea titlurilor de participare și 
evidențierea acestei operațiuni în contul de investiții al investitorului se face astfel: 
a) pentru sumele intrate în conturile colectoare ale Fondului înainte de ora 16:00, emiterea titlurilor se va realiza în ziua lucrătoare următoare celei 
în care s-a făcut creditarea conturilor colectoare ale Fondului; 
b) pentru sumele intrate în conturile colectoare ale Fondului după ora 16:00, emiterea titlurilor se va face în a doua zi lucrătoare următoare celei în 
care s-a făcut creditarea conturilor colectoare ale Fondului. 
În situația în care o persoană care intenționează să devină investitor al Fondului, depune o sumă mai mică decât suma minimă obligatorie de 
subscris, SAI ERSTE va face demersurile necesare pentru restituirea acesteia. 
Numărul de titluri de participare achiziționate de investitor se calculează astfel: 
Număr de titluri de participare =               Suma plătită de investitor               1 
    Prețul de emisiune valabil la momentul  
    creditării contului colector al Fondului 

Numărul de titluri de participare calculat se rotunjește la 2 zecimale. 
În consecință, suma plătită de investitor cu titlul de comision de subscriere se poate determina astfel: 
Comision subscriere (lei) = Suma plătită de investitor x     c%    1 
       1+c% 

 



C. Comision de răscumpărare 
Fondul nu percepe comision de răscumpărare.  
D. Prețul de răscumpărare  
Prețul de răscumpărare este prețul cuvenit investitorului la data înregistrării Cererii de răscumpărare și este format din valoarea unitară a activului 
net calculată de SAI ERSTE și certificată de Depozitar, astfel: 
a) pentru răscumpărările înregistrate înainte de ora 16:00, prețul de răscumpărare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat 
Cererea de răscumpărare; 
b) pentru răscumpărările înregistrate după ora 16:00, prețul de răscumpărare este calculat pe baza activelor din ziua lucrătoare următoare celei în 
care s-a înregistrat Cererea de răscumpărare. 
Din valoarea răscumpărată se scad orice taxe legale și comisioane bancare conform prezentului Prospect de emisiune. 
Anularea titlurilor de participare emise de Fond și evidențierea acestei operațiuni în contul de investiții al investitorului se realizează în funcție de 
momentul înregistrării Cererii de răscumpărare, astfel: 
a. pentru răscumpărările înregistrate înainte de ora 16:00, în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a Cererii de răscumpărare; 
b. pentru răscumpărările înregistrate după ora 16:00, în a doua zi lucrătoare după data înregistrării Cererii de răscumpărare. 
Plata contravalorii titlurilor de participare răscumpărate va fi făcută într-un termen rezonabil, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare de la data 
înregistrării Cererii de răscumpărare 
 
3.7.2. Alte comisioane și cheltuieli 
 
3.7.2.1. Remunerarea societății de administrare a investițiilor 
La data autorizării prezentului Prospect de emisiune, valoarea comisionului de administrare este de 2.5% pe an, respectiv 0,2083% pe luna, 
calculat la valoarea medie a activului total administrat în luna respectivă. 
Comisionul de administrare are valoarea maximă de 3% pe an, calculat la valoarea medie a activului total administrat în luna respectivă.  
SAI ERSTE poate modifica valoarea comisionului de administrare, în sensul creșterii sau scăderii acestuia, fără a depăși valoarea maximă, cu 
notificarea Autorității, urmând ca această modificare să intre în vigoare în termen de 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor. 
SAI ERSTE poate crește valoarea maximă numai cu autorizarea Autorității și este obligată să publice, în acest sens, o notă de informare a 
investitorilor, cu cel puțin 10 zile înaintea intrării în vigoare. 
La calculul comisionului de administrare perceput de către SAI ERSTE Fondului, în cazul în care acesta investește în alte OPC administrate de 
asemenea de SAI ERSTE, se va aplica principiul evitării dublei comisionări a investitorilor prin deducerea din comisionul de administrare perceput 
de către SAI ERSTE Fondului a comisionului de administrare perceput OPC în care acesta a investit, aferent titlurilor de participare deținute de 
Fond.  
Sumele calculate după procedura detaliată mai jos se vor evidenția zilnic în calculul activelor Fondului.  
Comision de administrare Fond = F% * ATF  
Comisionul de administrare OPC = B% * ATB  
Comisionul de administrare Fond (cu deducere)  
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unde:  
OPC - OPC administrat de SAI ERSTE în care Fondul investește; 
F% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput Fondului;  
ATF - activul total al Fondului și constituie baza de calcul pentru comisionului de administrare al Fondului; 
B% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput OPC în care Fondul a investit; 
ATB _ - activul total al OPC în care Fondul a investit și constituie baza de calcul pentru comisionul de administrare al OPC respectiv; 
Nr. TitluriOPC - numărul de titluri de participare pe care Fondul îl deține în OPC respectiv; 
n - numărul de OPC în care Fondul a investit  
SAI ERSTE poate acorda investitorilor rambursări din comisionul de administrare încasat, în funcție de tipul investitorului, valoarea investită și 
perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implică niciun cost suplimentar Fondului. 
 
3.7.2.2. Remunerarea depozitarului 
Pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile contractului de depozitare, Depozitarul este îndreptățit să primească, ca remunerație, 
următoarele tipuri de comisioane: 

A. comision de depozitare 
B. comisioane de custodie 

A. Comisionul de depozitare, construit în trepte, în funcție de volumul activelor aflate în depozitare, are o valoare maximă de 0,03%/lună, aplicat la 
valoarea medie lunară a Activului Net pentru Calcul Comisioane (ANCC), definit astfel: 
ANCC = Valoarea actualizată a activelor totale - Răscumpărări de plată - Cheltuieli de audit financiar - Cheltuieli estimate, menționate în Prospectul 
de emisiune aprobat de Autoritate - Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie, comision administrare, impozit pe venit, după caz) - 
Comisioane de subscriere (dacă este cazul). 
Trecerea de la o treaptă de comision la alta se va face începând cu luna următoare celei în care valoarea medie lunară a Activul Net pentru Calcul 
Comisioane (ANCC) al Fondului a atins tranșele valorice stabilite prin contractul de depozitare.  
B. Comisioanele de custodie se percep pentru următoarele activități:  
B.1. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețe reglementate din România: 
a. păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 0,1% anual aplicat la valoarea medie a portofoliului de instrumente financiare aflat în custodie; 
b. decontare fonduri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie:  
Comisioanele percepute de Depozitarul Central pentru serviciile de compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, atât pe bază 
netă cât și pe bază brută, conform listei de tarife și comisioane datorate de participanții la sistemul de compensare, decontare și registru, agenții 
custode și participanții compensatori, prevăzute de Codul Depozitarului Central + comisionul fix pe tranșe valorice: maxim 8 lei; 



c. procesare transferuri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie: maxim 15 lei; 
d. servicii de corporate action: maxim 15 lei / notificare /colectare. 
B.2. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare emise pe piețe externe: 
a) păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 

- maxim 0,55% anual, aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflate în custodie; 
- comision minim pentru un simbol: 4,00 EUR anual  
- comision minim pentru un cont de custodie: 16,00 EUR anual 

b) decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare ale emitenților din alte state: 
- maxim 200 EUR / tranzacție; 

c) servicii de corporate action: maxim 10 EUR / colectare. 
3.7.2.3. Alte cheltuieli suportate de Fond 
 cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor; 
 cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare; 
 cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare; 
 cheltuieli cu comisioanele și tarifele datorate Autorității; 
 cheltuieli de emisiune cu documentele Fondului (cheltuieli legate de publicarea în presă a oricăror anunțuri și rapoarte prevăzute de 
reglementările legale în vigoare, precum și de emiterea și transmiterea către investitori a Certificatului de investitor); 
 cheltuieli cu auditul financiar pentru Fond; 
 cheltuieli legate de emiterea și transmiterea către investitori, prin intermediul unui suport durabil, a confirmării emiterii /anulării titlurilor de 
participare, ca urmare a procesării cererii de subscriere / răscumpărare, cel târziu în prima zi lucrătoare după emitere / anulare; 
 cheltuieli legate de emiterea și transmiterea către investitori a documentelor necesare calculului impozitului pe venit. 
Cheltuielile se înregistrează zilnic, având în vedere următoarele: 
a) repartizarea cheltuielilor nu conduce la variații semnificative în valoarea activelor unitare; 
b) cheltuielile sunt planificate lunar, înregistrate zilnic în calculul valorii activului net și regularizate la sfârșitul lunii (cheltuieli de administrare, 
cheltuieli de depozitare); 
c) cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate și regularizate periodic (cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli decât cele descrise mai sus). 
Cheltuielile de înființare, de distribuție și de publicitate ale Fondului sunt suportate de către SAI ERSTE. 
 
3.8. Fuziunea și lichidarea Fondului 
A. Fuziunea și divizarea fondurilor deschise de investiții 
Fuziunea între fondurile deschise de investiții se poate realiza prin:  
a) absorbția unuia sau mai multor fonduri de către un alt fond; 
b) crearea unui nou fond prin contopirea a două sau mai multe fonduri.  
Fuziunea prin absorbție se realizează prin transferul tuturor activelor care aparțin unuia sau mai multor fonduri deschise de investiții către alt fond, 
denumit fondul absorbant, și atrage dizolvarea fondului/fondurilor încorporate.  
Fuziunea prin contopire are loc prin constituirea unui nou fond deschis de investiții, căruia fondurile care fuzionează îi transferă în întregime activele 
lor, având loc astfel dizolvarea acestora. 
Inițiativa fuziunii a două sau mai multe fonduri deschise de investiții aparține societății care administrează respectivele fonduri. Prin fuziune, 
societatea/societățile de administrare a investițiilor va/vor urmări exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmează a fuziona.  
Societatea/societățile de administrare a investițiilor va/vor transmite Autorității notificarea privind intenția de fuziune a fondurilor însoțită de proiectul 
pe bază căruia se realizează fuziunea și de un certificat constatator emis de depozitar privind numărul investitorilor și valoarea activului net ale 
fondurilor implicate în fuziune. În termen de maximum 15 zile de la data depunerii acestor documente, Autoritatea emite o dec izie de suspendare a 
emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare a fondurilor implicate în procesul de fuziune, cu excepția răscumpărărilor integrale de titluri de 
participare, până la finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării.  
Decizia de suspendare intră în vigoare la 15 zile de la data comunicării ei către societatea/societățile de administrare a investițiilor 
implicată/implicate. În termen de cinci zile de la data acestei comunicări, societatea/societățile de administrare a investițiilor este/sunt obligate să 
publice și să transmită Autorității dovada publicării anunțului privind intenția de fuziune și a datei la care este suspendată emisiunea și 
răscumpărarea titlurilor de participare a fondurilor implicate în fuziune. În vederea protecției investitorilor, în anunțul privind fuziunea se va preciza 
faptul că, în urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a titlului de participare egală cu cea deținută anterior.  
Societatea/societățile de administrare a investițiilor are/au obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea 
acestui anunț și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare a fondurilor implicate în procesul de fuziune, 
precum și cererile de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării. 
În situația fuziunii prin absorbție, Autoritatea retrage autorizația fondului absorbit, fondul absorbant continuând să funcționeze în condițiile 
reglementărilor în vigoare.  
În cazul în care fuziunea se realizează prin contopirea mai multor fonduri autorizate, Autoritatea retrage autorizația de funcționare a fondurilor 
implicate în procesul de fuziune și autorizează fondul rezultat. Fondurile astfel fuzionate sunt administrate de către o singură societate de 
administrare a investițiilor. 
Societatea de administrare a fondului rezultat în urma fuziunii depune la Autoritate un certificat constatator emis de depozitar din care să reiasă 
situația noului fond rezultat în urma fuziunii similar celui depus la momentul înregistrării notificării privind fuziunea. Data calculului ratei de conversie 
a titlurilor de participare corespunde cu data emiterii de către depozitar a acestui certificat și este considerată data fuziunii. În cazul în care fondurile 
implicate în procesul de fuziune au depozitari diferiți, acest certificat este însoțit de procesul verbal de predare primire încheiat cu ocazia 
transferului activelor fondurilor deschise de investiții implicate la depozitarul fondului rezultat în urma fuziunii.  
Este interzisă divizarea Fondului. 
B. Transferul activelor și al titlurilor de participare 
Societățile implicate în fuziune trebuie să adoptate criterii de evaluare identice pentru același tip de instrumente financiare care constituie active ale 
fondurilor implicate. Aceste criterii trebuie să fie identice cu cele stabilite pentru fondul rezultat prin fuziune.  
Nici un cost suplimentar nu este imputat investitorilor ca urmare a procesului de fuziune. Caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare 
folosite și al ratei de conversie a titlurilor de participare a fondurilor implicate în fuziune trebuie evaluat de către auditori financiari, membri ai 
C.A.F.R. 
 



C. Lichidarea Fondului 
Autoritatea retrage autorizarea Fondului în următoarele condiții: 

a) la cererea S.A.I., pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase, în situația în care se constată că valoarea activelor nu mai justifică 
din punct de vedere economic operarea acelui fond; 

b) în situația în care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizației societății de administrare. 
În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării de către Autoritate a deciziei de retragere a autorizației Fondului, în urma analizării 
a cel puțin trei oferte astfel încât prețul să fie minim, societatea de administrare a investițiilor încheie un contract cu un auditor financiar, membru al 
C.A.F.R. care poate fi și altul decât cel cu care are încheiat contract societatea de administrare a investițiilor, în vederea desemnării acestuia ca 
administrator al lichidării Fondului. Contractul cuprinde obligațiile și responsabilitățile administratorului lichidării, stabilite în conformitate cu 
reglementările în vigoare. O copie a contractului încheiat, este transmisă la Autoritate. 
Obligația fundamentală a administratorului lichidării este de a acționa în interesul deținătorilor de titluri de participare.  
Plata administratorului lichidării se face din fondurile rezultate prin lichidarea activelor Fondului.  
Administratorul lichidării poate subcontracta persoane fizice sau juridice în scopul obținerii asistenței și expertizei în îndeplinirea îndatoririlor și 
obligațiilor sale, fiind direct răspunzător pentru modul în care aceștia își execută îndatoririle. Subcontractorii, precum și îndatoririle sau obligațiile lor, 
trebuie să fie menționate în contractul încheiat între societatea de administrare și administratorul lichidării. Administratorul lichidării este 
răspunzător pentru plata comisioanelor și a altor cheltuieli către toți subcontractorii, acestea fiind plătite exclusiv din comisionul lichidatorului. 
Administratorul lichidării pune sub sigiliu toate activele și ia măsurile necesare pentru conservarea acestora. 
Administratorul lichidării ia în custodie copiile tuturor înregistrărilor și evidențelor contabile referitoare la Fond, păstrate de către societatea de 
administrare a investițiilor și de către depozitar.  
În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului, administratorul lichidării întocmește un inventar complet al activelor și 
obligațiilor Fondului și pregătește un raport privind inventarierea, care cuprinde, fără a se limita la: 

a) o evaluare a tuturor activelor la valoarea lor de piață și a obligațiilor prezente ale Fondului; 
b) o listă a tuturor deținătorilor de titluri de participare, numărul și valoarea titlurilor de participare deținute de fiecare anterior începerii 

procesului de lichidare; 
c) o eșalonare a datelor la care se face lichidarea activelor și la care are loc distribuirea sumelor rezultate din lichidare. 

Acest raport este transmis către societatea de administrare a investițiilor și către autoritate, în termen de maximum 48 ore de la data întocmirii și 
este publicat în Buletinul Autorității. 
Administratorul lichidării alege o bancă din România sau sucursala din România a unei bănci străine, care se bucură de o bună reputație și de 
bonitate financiară, în scopul deschiderii unui cont pentru depozitarea exclusivă a tuturor sumelor provenite din lichidare. Administratorul lichidării 
exercită exclusiv drepturile de operare asupra acestui cont. 
Administratorul lichidării finalizează lichidarea în decurs de maximum 60 de zile lucrătoare de la data publicării raportului privind inventarierea.  
Administratorul lichidării are obligația să lichideze activele fondului deschis de investiții la valoarea maximă oferită de piață. 
Administratorul lichidării poate solicita Autorității prelungirea cu maximum 30 de zile lucrătoare a termenului de 60 de zile menționat mai sus, în 
vederea lichidării activelor. 
După încheierea lichidării tuturor activelor, administratorul lichidării plătește toate cheltuielile legate de lichidare, precum și orice alte costuri și 
datorii restante ale Fondului, urmând a ține evidența pentru toți banii retrași în acest scop din sumele obținute în urma lichidării. Ulterior acestei 
etape, administratorul lichidării începe procesul de repartizare către deținătorii de titluri de participare a sumelor rezultate din lichidare, în 
conformitate cu datele eșalonate în cadrul raportului de inventariere, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea lichidării. Sumele 
nete sunt repartizate strict pe baza numărului de titluri de participare deținute de fiecare investitor la data începerii lichidării și cu respectarea 
principiului tratamentului egal, echitabil și nediscriminatoriu al tuturor investitorilor, independent de orice alte criterii. 
Administratorul lichidării întocmește raportul final, cuprinzând rezultatele lichidării și ale distribuirii sumelor rezultate din lichidarea activelor, precum 
și modalitatea de plată a sumelor cuvenite investitorilor și face dovada efectuării plăților respective. Raportul final este transmis Autorității, publicat 
în „Ziarul Financiar” precum și în Buletinul Autorității. După efectuarea tuturor plăților, administratorul lichidării procedează la închiderea contului 
bancar. 
 
3.9. Regimul fiscal 
Fondul nu plătește impozite pe creșterile realizate din investiții. 
Pentru investitorii persoane fizice, pentru câștigul / pierderea rezultată ca urmare a răscumpărării de titluri de participare, determinată ca diferență 
dintre prețul de răscumpărare și prețul de cumpărare, se aplică reglementările în vigoare, respectiv Legea nr. 571/2003 (Cod Fiscal), cu modificările 
și completările ulterioare și reglementările Autorității aplicabile.  
Declararea și plata impozitelor corespunzătoare veniturilor realizate de investitorii persoane fizice se efectuează conform prevederilor aplicabile din 
Legea nr. 571/2003 (Cod Fiscal), cu modificările și completările ulterioare, în vigoare. 
Pentru investitorii persoane juridice, câștigul / pierderea rezultată ca urmare a răscumpărării de titluri de participare, determinată ca diferență dintre 
prețul de răscumpărare și prețul de cumpărare, reprezintă venit / pierdere financiar/ă și intră sub incidența prevederilor aceleiași legi, respectiv 
Legea nr. 571/2003 (Cod Fiscal) cu modificările și completările ulterioare, în vigoare. 
Investitorii entități fără personalitate juridică se supun regimului fiscal aplicabil conform prevederilor legale specifice. 
În cazul existenței unor alte taxe și/sau impozite datorate de Fond, taxe sau impozite reglementate prin dispoziții legale adoptate ulterior aprobării 
prezentului Prospect de emisiune, acestea se vor plăti conform legii. 
 
3.10. Auditorul Fondului 
Auditorul Fondului este Ernst & Young Assurance Services S.R.L. 
 
CAPITOLUL 4  Întocmirea și distribuirea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile semestriale 
 
4.1. Raportări contabile semestriale  
Raportările contabile semestriale ale Fondului sunt întocmite de către SAI ERSTE, distinct de cele proprii, în conformitate cu prevederile 
reglementărilor contabile emise de Autoritate cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile entităților autorizate, reglementate și 
supravegheate de Autoritate. 
Raportarea contabilă semestrială se transmite, la termenul stabilit în reglementările Autorității aplicabile, împreună cu raportul administratorului și 
balanța de verificare a conturilor sintetice. 



 
4.2. Situații financiare anuale  
Situațiile financiare anuale ale Fondului sunt întocmite de către SAI ERSTE, distinct de cele proprii, în conformitate cu prevederile reglementărilor 
contabile emise de Autoritate cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritate.  
Situațiile financiare anuale ale Fondului sunt însoțite de raportul administratorilor și raportul de audit. 
Raportările contabile semestriale și situațiile financiare anuale ale Fondului pot fi consultate de către investitori la sediul SAI ERSTE și sunt 
publicate în conformitate cu prevederile reglementărilor Autorității aplicabile. 
 
CAPITOLUL 5  Determinarea și repartizarea veniturilor 
 
Veniturile Fondului rezultă din evoluția valorii activelor din portofoliu, sunt determinate zilnic, prin calcularea valorii activului net și sunt încorporate 
în activul Fondului. Fondul nu distribuie dividende, câștigul din plasamente regăsindu-se în creșterea valorii titlurilor de participare. 
 
CAPITOLUL 6  Raportări periodice 
 
Modalitatea de publicare a informațiilor cu privire la Fond  
SAI ERSTE întocmește, transmite Autorității și publică pentru Fond, în termenele, forma și condițiile prevăzute de reglementările în vigoare, 
următoarele documente: 
i) Prospectul de emisiune; 
ii) Raportul anual, care se publică în termen de 4 luni de la sfârșitul anului pentru care se face raportarea; 
iii) Raportul semestrial, care se publică în termen de 2 luni de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea. 
Raportul menționat la i) este furnizat de către SAI ERSTE prin intermediul paginii oficiale de web, și anume www.erste-am.ro.  
Rapoartele menționate la lit. ii) și lit. iii) se publică în Buletinul Autorității și pe www.erste-am.ro. SAI ERSTE va publica în Ziarul Financiar, în 
termen de 3 zile de la transmiterea către Autoritate, un anunț destinat investitorilor în care se menționează apariția acestora, precum și modalitatea 
prin care se pot obține, la cerere, în mod gratuit. 
iv) Rapoartele periodice privind valoarea activului net și valoarea unitara a activului net se întocmesc și se publică zilnic la sediul SAI ERSTE, la 
sediile distribuitorilor și pe www.erste-am.ro; la cererea investitorilor, acestea se transmit gratuit, prin intermediul unui suport durabil. 
Suplimentar, investitorii care au conturi curente deschise la Banca Comercială Română S.A. și beneficiază de serviciul de internet banking oferit de 
aceasta, pot vizualiza istoricul operațiunilor cu titluri de participare, precum și soldul și valoarea la zi a acestora. 
 
CAPITOLUL 7  Activități delegate conform reglementărilor în vigoare 
 
Distribuția titlurilor de participare emise de Fond se poate face direct de către SAI ERSTE și prin intermediul unor societăți comerciale (distribuitori) 
autorizate să presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în baza contractelor de distribuție pe care 
aceștia le încheie cu SAI ERSTE, cu avizul prealabil al Autorității.  
SAI ERSTE a încheiat contract de distribuție a titlurilor de participare emise de Fond cu Banca Comercială Română S.A., cu sediul central în 
București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, tel: 0800 801 227 sau 021 407 42 00; e-mail: DOG.BOCD@bcr.ro sau contact.center@bcr.ro.  
Distribuția titlurilor de participare se poate realiza și prin intermediul agenților de distribuție. Agenții de distribuție sunt persoane fizice avizate și 
înscrise în Registrul public al Autorității, care își desfășoară activitatea în numele SAI ERSTE în baza unor relații contractuale și nu pot presta 
activități de distribuție în nume propriu. Agenții de distribuție nu pot fi implicați în operațiunile de încasări și plăți de la sau către investitorii Fondului. 
Lista agenților de distribuție este disponibilă pe www.erste-am.ro.  
 
CAPITOLUL 8  Protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
acestor date, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor secundare emise în materie, investitorul declară în mod 
expres și neechivoc că este de acord cu prelucrarea, de către SAI ERSTE, în calitate de operator și/sau de către alte persoane lucrând în baza 
instrucțiunilor SAI ERSTE, a datelor personale privind persoana investitorului.  
Investitorul este de asemenea de acord ca datele furnizate SAI ERSTE să fie supuse, printre altele, înregistrării, organizării, stocării, modificării, 
utilizării, divulgării către terți, cu condiția ca toate cerințele reglementărilor în vigoare aplicabile în materie, precum și prevederile legale privind 
secretul profesional, să fie respectate în decursul acestor operațiuni de prelucrare. 
Performatele anterioare ale Fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. 
Fondul se adresează investitorilor care intenționează plasarea resurselor financiare pe un termen de minim 3 ani. 
Informații suplimentare sau documente privind Fondul se pot obține gratuit de la sediul S.A.I. ERSTE Asset Management SA, din București, str. 
Uruguay nr. 14, sector 1, tel: 0372 269 999; fax: 0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro; adresă de web: www.erste-am.ro. Orice modificare a 
prezentului prospect de emisiune va fi publicată în „Ziarul Financiar”. 

 
 

REGULILE 
Fondului Deschis de Investiții ERSTE Balanced RON  

autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 3117/22.07.2004 
Numărul CSC06FDIR/400002 din Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară 

 
Citiți prevederile Prospectului de emisiune al Fondului deschis de investiții ERSTE Balanced RON 

 
1. INFORMAȚII despre SOCIETATEA de ADMINISTRARE a INVESTIȚIILOR și RELAȚIA dintre SOCIETATEA de ADMINISTRARE a 

INVESTIȚIILOR și INVESTITORI 
 
1.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor 
Societatea de administrare a Fondului Deschis de Investiții ERSTE Balanced RON, denumit în continuare „Fondul”, este S.A.I. ERSTE Asset 
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Management S.A., denumită în continuare „SAI ERSTE”, societate administrată în sistem dualist, constituită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 
31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor specifice aplicabile 
pieței de capital, cu o durată de funcționare nedeterminată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/17060/2008, Cod unic de 
înregistrare 24566377, având sediul în București, str. Uruguay nr. 14, sector 1, capital social subscris și vărsat 6.000.000 RON, tel: 0372 269 999, 
fax: 0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro; adresa de web: www.erste-am.ro.  
SAI ERSTE a fost autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) prin Decizia nr. 98/21.01.2009 și înregistrată cu numărul 
PJR05SAIR/400028 în Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritatea. 
 
1.2. Obiectul și obiectivul administrării 
SAI ERSTE are ca obiect principal de activitate administrarea organismelor de plasament colectiv, autorizate sau înregistrate în conformitate cu 
reglementările în vigoare (e.g. Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de urgență nr. 
32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru completarea 
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital etc.) și poate desfășura și următoarele activități: 
a) administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară conform mandatelor 
date de investitori; 
b) servicii conexe: consultanță de investiții privind unul sau mai multe instrumente financiare. 
Activitatea SAI ERSTE se realizează sub controlul și supravegherea Autorității, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. 
Obiectivul administrării Fondului constă în creșterea capitalului investit prin plasarea resurselor atrase pe piața monetară și de capital. 
 
1.3. Remunerarea societății de administrare a investițiilor 
La data autorizării prezentelor Reguli, valoarea comisionului de administrare este de 2,4996% pe an, respectiv 0,2083% pe lună calculat la 
valoarea medie a activului total administrat în luna respectivă. 
Comisionul de administrare are valoarea maximă de 3% pe an. 
SAI ERSTE poate modifica valoarea comisionului de administrare, în sensul creșterii sau scăderii acestuia, fără a depăși valoarea maximă, cu 
notificarea Autorității, urmând ca această modificare să intre în vigoare în termen de 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor. 
SAI ERSTE poate crește valoarea maximă numai cu autorizarea Autorității și este obligată să publice, în acest sens, o notă de informare a 
investitorilor, cu cel puțin 10 zile înaintea intrării în vigoare.  
La calculul comisionului de administrare perceput de către SAI ERSTE Fondului, în cazul în care acesta investește în alte OPC administrate de SAI 
ERSTE, se va aplica principiul evitării dublei comisionări a investitorilor prin deducerea din comisionul de administrare perceput de către SAI 
ERSTE Fondului a comisionului de administrare perceput de SAI ERSTE OPC în care acesta a investit, aferent titlurilor de participare deținute de 
Fond.  
Sumele calculate după procedura detaliată mai jos se vor evidenția zilnic în calculul activelor Fondului. 
Comision de administrare Fond = F% * ATF  
Comisionul de administrare OPC = B% * ATB 
Comisionul de administrare Fond (cu deducere) =  
 

  

 
unde:  
OPC - OPC administrat de SAI ERSTE în care Fondul investește; 
F% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput Fondului;  
ATF - activul total al Fondului și constituie baza de calcul pentru comisionul de administrare al Fondului; 
B% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput OPC în care Fondul a investit; 
ATB _- activul total al OPC în care Fondul a investit și constituie baza de calcul pentru comisionul de administrare al OPC respectiv; 
Nr. TitluriOPC - numărul de titluri de participare pe care Fondul îl deține în OPC respectiv; 
n - numărul de OPC în care Fondul a investit. 
SAI ERSTE poate acorda investitorilor rambursări (în sensul de comisioane) din comisionul de administrare încasat, în funcție de tipul investitorului, 
valoarea investită și perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implica niciun cost suplimentar Fondului. 
 
1.4. Cheltuielile efectuate de societatea de administrare a investițiilor în numele fondului 
Cheltuielile de înființare, de distribuție și de publicitate ale Fondului sunt suportate de către SAI ERSTE. 
Obligațiile Fondului sunt constituite din: 
a) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SAI ERSTE; 
b) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului; 
c) cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor; 
d) cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare; 
e) cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare; 
f) cheltuieli cu comisioanele și tarifele datorate Autorității; 
g) cheltuieli de emisiune cu documentele Fondului (cheltuieli legate de publicarea în presă a oricăror anunțuri și rapoarte prevăzute de 
reglementările legale în vigoare, precum și de emiterea și transmiterea către investitori a Certificatului de investitor); 
h) cheltuieli cu auditul financiar pentru Fond; 
i) cheltuieli legate de emiterea și transmiterea către investitori, prin intermediul unui suport durabil, a confirmării emiterii /anulării titlurilor de 
participare, ca urmare a procesării cererii de subscriere / răscumpărare, cel târziu în prima zi lucrătoare după emitere / anulare; 
j) cheltuieli legate de emiterea și transmiterea către investitori a documentelor necesare calculului impozitului pe venit. 
Cheltuielile se înregistrează zilnic, având în vedere următoarele: 
a) repartizarea cheltuielilor nu conduce la variații semnificative în valoarea activelor unitare; 
b) cheltuielile sunt planificate lunar, înregistrate zilnic în calculul valorii activului net și regularizate la sfârșitul lunii (cheltuieli de administrare, 
cheltuieli de depozitare); 
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c) cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate și regularizate periodic (cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli decât cele descrise mai sus). 
 
1.5. Operațiunile efectuate de societatea de administrare a investițiilor în numele fondului în vederea desfășurării activității de 
administrare 
SAI ERSTE reprezintă Fondul în relațiile cu terții, putând să încheie contracte în numele Fondului, să angajeze plăți pentru investiții și cheltuieli, 
urmărind aplicarea politicii investiționale a Fondului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia. 
SAI ERSTE are următoarele atribuții: 
a) îndeplinirea procedurilor de autorizare a Fondului; 
b) analiza instrumentelor financiare, a piețelor financiare și selecționarea portofoliului de investiții al Fondului; 
c) achiziționarea de instrumente financiare pe contul Fondului, folosind resursele financiare atrase de la deținătorii de titluri de participare; 
d) exercitarea drepturilor ce decurg din deținerea de instrumente financiare în contul Fondului; 
e) distribuția de titluri de participare, precum și încheierea de contracte de distribuție cu alte societăți comerciale (distribuitori) autorizate să 
presteze activități de distribuție în conformitate cu reglementările în vigoare, stabilind tipul și nivelul comisioanelor pe care SAI ERSTE le va plăti 
distribuitorilor; 
f) încheierea contractului de depozitare a activelor Fondului cu un depozitar autorizat, negocierea comisionului de depozitare în limita stabilită în 
prezentele Reguli și plata acestuia către depozitar conform prevederilor contractuale; 
g) contractarea, utilizarea și restituirea de împrumuturi în numele și pe contul Fondului în condițiile reglementărilor în vigoare; 
h) crearea bazei de date, a circuitului informațional și a evidențelor necesare desfășurării activității Fondului; 
i) derularea operațiunilor de publicitate a Fondului în conformitate cu reglementările în vigoare privind conținutul și structura materialului publicitar, 
cu scopul asigurării informării corecte și transparente a investitorilor; 
j) angajarea unui auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România („C.A.F.R.”), înregistrat în Registrul public al Autorității, în 
vederea auditării rapoartelor anuale ale Fondului; 
k) actualizarea zilnică a evidențelor contabile specifice; 
l) calcularea și plata comisionului datorat Autorității de către Fond, conform reglementărilor în vigoare; 
m) transmiterea către depozitar a tuturor informațiilor privind operațiunile Fondului, cel mai târziu până la ora 24.00 a zilei următoare celei în care 
acestea au fost efectuate, cu excepția zilelor nelucrătoare; 
n) calcularea zilnică a valorii activului net, a valorii unitare a activului net și a numărului de investitori; 
o) transmiterea către investitori, atât a informațiilor și documentelor prevăzute de reglementările în vigoare cât și a celor solicitate suplimentar de 
aceștia, prin intermediul unui suport durabil, astfel încât investitorul să poată stoca informații care îi sunt adresate personal, într-un mod care să 
permită ca informațiile respective să poată fi consultate ulterior pe o perioadă de timp adaptată scopului acestor informații și care permite 
reproducerea fidelă a informațiilor stocate; suportul durabil include, fără a se limita la: scrisoare simplă sau cu confirmare de primire, fax, e-mail, 
SMS, sistem de vizualizare cu user și parolă pe internet etc. 
p) publicarea zilnică, pentru fiecare zi lucrătoare, în Ziarul Financiar, pe www.erste-am.ro și afișarea zilnică la sediul SAI ERSTE, la toate unitățile 
depozitarului, precum și la sediile distribuitorilor, a valorii activului net și a valorii activului net unitar ale Fondului, certificate de depozitar; la cererea 
investitorilor, acestea se transmit gratuit, pe suport durabil; 
q) păstrarea și actualizarea evidenței investitorilor Fondului, în colaborare cu depozitarul; 
r) întocmirea și transmiterea la Autoritate a raportărilor săptămânale privind clasele de active din portofoliul Fondului, numărul de investitori și 
valoarea activului net al Fondului, pentru fiecare zi lucrătoare, precum și situația detaliată a investițiilor pentru ultima zi lucrătoare din săptămână, 
certificate de depozitar; 
s) întocmirea, transmiterea către Autoritate și publicarea pentru Fond, în termenele, forma și condițiile prevăzute de reglementările în vigoare, a 
următoarelor documente: 

i) Prospect de emisiune. 
ii) Regulile Fondului. 
iii) Document privind informațiile cheie destinate investitorilor („DICI”). 
iv) Raport anual, care se publică în termen de 4 luni de la sfârșitul anului pentru care se face raportarea. 
Raport semestrial, care se publică în termen de 2 luni de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea. 
v) Rapoartele prevăzute la lit. iv) și v) se publică în Buletinul Autorității și pe www.erste-am.ro. SAI ERSTE va publica în Ziarul Financiar, în 
termen de 3 zile de la transmiterea către Autoritatea rapoartelor prevăzute la pct. iv) și v), un anunț destinat investitorilor în care se 
menționează apariția acestora, precum și modalitatea prin care se pot obține, la cerere, în mod gratuit. 

t) alte activități calificate ca atare și autorizate de Autoritate. 
 
1.6. Responsabilitatea societății de administrare a investițiilor 
SAI ERSTE este obligată să respecte, pe toată durata de funcționare, regulile de conduită emise de Autoritate, astfel: 
a) să acționeze cu corectitudine și diligență profesională, în scopul protejării interesului investitorilor Fondului și a integrității pieței; 
b) să angajeze și să folosească eficient toate resursele, să elaboreze și să utilizeze eficient procedurile necesare pentru desfășurarea 
corespunzătoare a activității; 
c) să evite conflictele de interese, iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să se asigure că Fondul beneficiază de un tratament corect și 
imparțial; 
d) să își desfășoare activitatea în conformitate cu reglementările în vigoare, în scopul promovării intereselor investitorilor și a integrității pieței; 
e) să exercite drepturile aferente instrumentelor financiare aparținând Fondului în interesul deținătorilor de titluri de participare. 
SAI ERSTE va opera în conformitate cu prezentele Reguli și nu va efectua operațiuni de pe urma cărora ar beneficia unele dintre conturile 
individuale, A.O.P.C. ori O.P.C.V.M., în detrimentul celorlalte.  
SAI ERSTE nu poate efectua tranzacții cu O.P.C.V.M.-urile și A.O.P.C.-urile pe care le administrează.  
SAI ERSTE identifică toate cazurile în care condițiile contractuale convenite cu partenerii de afaceri intră în conflict de interese cu Fondul și se 
asigură că Fondul nu este încărcat cu costuri ce ar putea fi evitate și nu este exclus de la obținerea de beneficii care i se  cuvin. De asemenea, SAI 
ERSTE are obligația de a preveni conflictele de interese iar dacă acestea apar, de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura administrarea lor 
corectă și în interesul investitorilor tuturor organismelor de plasament colectiv administrate, în conformitate cu reglementările în vigoare și 
procedurile interne. 
SAI ERSTE este răspunzătoare pentru: 
- orice prejudiciu produs Fondului prin încălcarea reglementărilor în vigoare, încălcarea Regulilor Fondului, dol, culpă, neexecutarea sau 



executarea defectuoasă a obligațiilor asumate prin Prospectul de emisiune; 
- daunele provocate Fondului și deținătorilor de titluri de participare dacă au făcut operațiuni cu sau pentru Fond folosindu-se de informații 
privilegiate, astfel cum sunt acestea prevăzute în reglementările în vigoare. În aceste situații, Autoritatea este în drept să dispună măsuri 
conservatorii corespunzătoare și să solicite instanței anularea tranzacțiilor frauduloase. 
 
2. INFORMAȚII despre DEPOZITAR și RELAȚIA dintre SOCIETATEA de ADMINISTRARE a INVESTIȚIILOR și DEPOZITAR 
 
2.1. Datele de identificare a depozitarului 
În baza contractului de depozitare încheiat de SAI ERSTE, depozitarul Fondului este Banca Comercială Romană S.A., societate administrată în 
sistem dualist, cu sediul în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/90/23.01.1991, 
Cod unic de înregistrare R361757, telefon 0373.511.715; fax 021.302.19.86, adresa de web: http://www.bcr.ro. 
Banca Comercială Romană S.A., denumită în continuare „Depozitar”, este o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, potrivit 
legislației aplicabile instituțiilor de credit, înscrisă în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999. 
Depozitarul a fost autorizat de C.N.V.M. prin Avizul nr. 27/04.05.2006 și înregistrat cu numărul PJR10 / DEPR / 400010 în Registrul public al 
Autorității. 
 
2.2. Obiectul contractului de depozitare  
Obiectul contractului de depozitare îl constituie asigurarea, de către Depozitar, a activității de depozitare în conformitate cu reglementările în 
vigoare, activitate prin care este asigurată păstrarea în condiții de siguranță a activelor Fondului, încredințate spre păstrare, conform clauzelor 
contractuale, precum și asigurarea unui control permanent, din punct de vedere al legalității, asupra operațiunilor Fondului.  
 
2.3. Durata contractului de depozitare 
SAI ERSTE și Depozitarul au încheiat contractul de depozitare pe o durată de 1 (un) an de la data intrării în vigoare a acestuia. Dacă niciuna din 
părți nu notifică celeilalte încetarea contractului cu cel puțin 90 de zile înainte de data expirării duratei acestuia, contractul se consideră prelungit 
automat în aceleași condiții, considerându-se un acord tacit al părților. 
 
2.4. Instrucțiunile primite de depozitar de la societatea de administrare a investițiilor 
Depozitarul este informat în scris de către SAI ERSTE despre toate schimbările relevante cu privire la conducerea, organizarea și funcționarea sa, 
precum și despre cele privitoare la modificarea documentelor Fondului pentru care desfășoară activitatea de depozitare. 
SAI ERSTE transmite Depozitarului instrucțiuni în conformitate cu regulile și procedurile operaționale ale instituțiilor pieței de capital, precum și cu 
practica pieței pe care se execută respectivele instrucțiuni. 
SAI ERSTE transmite Depozitarului în timp util instrucțiunile, datele și documentele necesare îndeplinirii obligațiilor acestuia, conform prevederilor 
contractuale, procedurilor de lucru privind desfășurarea operațiunilor de depozitare și reglementărilor în vigoare. 
 
2.5. Remunerarea depozitarului 
Pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile contractului de depozitare, Depozitarul este îndreptățit să primească, ca remunerație, 
următoarele tipuri de comisioane: 

A. comision de depozitare 
B. comisioane de custodie 

A. Comisionul de depozitare, construit în trepte, în funcție de volumul activelor aflate în depozitare, are o valoare maximă de 0,03%/lună, aplicat la 
valoarea medie lunară a Activului Net pentru Calcul Comisioane (ANCC), definit astfel: 
ANCC = Valoarea actualizată a activelor totale - Răscumpărări de plată - Cheltuieli de audit financiar - Cheltuieli estimate, menționate în Prospectul 
de emisiune aprobat de Autoritate - Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie, comision administrare, impozit pe venit, după caz) - 
Comisioane de subscriere (dacă este cazul). 
Trecerea de la o treaptă de comision la alta se va face începând cu luna următoare celei în care valoarea medie lunară a Activul Net pentru Calcul 
Comisioane (ANCC) al Fondului a atins tranșele valorice stabilite prin contractul de depozitare.  
B. Comisioanele de custodie se percep pentru următoarele activități:  
B.1. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețe reglementate din România: 
a. păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 0,1% anual aplicat la valoarea medie a portofoliului de instrumente financiare aflat în custodie; 
b. decontare fonduri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie:  
Comisioanele percepute de Depozitarul Central pentru serviciile de compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, atât pe bază 
netă cât și pe bază brută, conform listei de tarife și comisioane datorate de participanții la sistemul de compensare, decontare și registru, agenții 
custode și participanții compensatori, prevăzute de Codul Depozitarului Central + comisionul fix pe tranșe valorice: maxim 8 lei; 
c. procesare transferuri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie: maxim 15 lei; 
d. servicii de corporate action: maxim 15 lei / notificare /colectare. 
B.2. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare emise pe piețe externe: 
a) păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 

- maxim 0,55% anual, aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflate în custodie; 
- comision minim pentru un simbol: 4,00 EUR anual; 
- comision minim pentru un cont de custodie: 16,00 EUR anual. 

b) decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare ale emitenților din alte state: 
- maxim 200 EUR / tranzacție. 

c) servicii de corporate action: maxim 10 EUR / colectare. 
 

2.6. Responsabilitățile depozitarului 
Depozitarul trebuie: 

a) să se asigure că vânzarea, emiterea, răscumpărarea sau anularea titlurilor de participare sunt efectuate de către SAI ERSTE, în numele 
Fondului, în conformitate cu reglementările în vigoare și cu prezentele Reguli;  
b) să se asigure că valoarea titlurilor de participare este calculată în conformitate cu reglementările în vigoare și cu prezentele Reguli; 
c) să îndeplinească instrucțiunile SAI ERSTE, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare reglementărilor în vigoare ori prezentelor Reguli;  



d) să se asigure că, în tranzacțiile având ca obiect activele Fondului, orice sumă este achitată în termenul stabilit;  
e) să se asigure că veniturile Fondului sunt administrate și calculate în conformitate cu reglementările în vigoare și cu prezentele Reguli.  

Depozitarul înregistrează, verifică, monitorizează și controlează toate activele pe care le deține Fondul și răspunde pentru păstrarea în siguranță a 
tuturor activelor Fondului încredințate spre depozitare. Depozitarul va certifica existența și valoarea activelor menționate anterior pe bază de 
documente. 
Depozitarul informează în scris SAI ERSTE despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea Fondului pentru care desfășoară activitatea de 
depozitare.  
Depozitarul asigură confidențialitatea informațiilor și/sau documentelor primite din partea SAI ERSTE în procesul de evaluare a legalității 
operațiunilor efectuate de către aceasta în contul Fondului. 
Activele Fondului nu pot face obiectul procedurilor de executare silită declanșate de către creditorii depozitarului, nu pot fi puse sub sechestru sau 
poprite de către aceștia și nu fac parte din masă credală în caz de faliment al depozitarului.  
Este interzis Depozitarului să transfere, să gajeze, să garanteze în orice mod sau să dispună, în orice alt fel de instrumentele financiare sau de 
sumele de bani încredințate spre păstrare în numele Fondului, cu excepția cazului în care există instrucțiuni corespunzătoare și numai în beneficiul 
investitorilor. Această interdicție nu se aplică în cazul dispunerii de către Autoritate a unor măsuri speciale. 
Depozitarul răspunde față de SAI ERSTE și față de deținătorii de titluri de participare pentru orice pierdere suferită de aceștia, ca urmare a 
îndeplinirii necorespunzătoare sau neîndeplinirii obligațiilor sale. Răspunderea Depozitarului față de investitori poate fi invocată de către deținătorii 
de titluri de participare, direct sau indirect, prin intermediul SAI ERSTE. 
 
2.7. Încetarea contractului de depozitare 
Contractul de depozitare încetează de plin drept, fără nicio formalitate suplimentară sau intervenția instanței competente, în următoarele cazuri: 
a) la data expirării duratei contractului sau a oricărei durate ulterioare expirării duratei inițiale, dacă una dintre părți a notificat celeilalte intenția de 
încetare a contractului; 
b) denunțarea unilaterală a contractului de către oricare dintre părți, numai ulterior acordării celeilalte părți a unui preaviz de minimum 90 zile 
înainte ca aceasta să producă efecte, termen care curge de la data notificării denunțării contractului către Autoritate. Decizia de denunțare a 
contractului este publicată în Buletinul Autorității pe cheltuiala părții care denunță contractul; 
c) prin acordul părților, cu avizul Autorității. În acest caz, termenul de preaviz prevăzut la lit. b) nu se mai aplică; 
d) în condițiile în care Autoritatea retrage autorizația / avizul de funcționare oricăreia dintre părți și / sau Banca Națională a României retrage 
autorizația de funcționare a Băncii Comerciale Române S.A.; 
e) în condițiile în care Banca Națională a României a inițiat procedurile de supraveghere sau administrare specială a Băncii Comerciale Române 
S.A. ori s-a deschis procedura falimentului. 
 
2.8. Forța majoră în cadrul contractului de depozitare 
Forța majoră exonerează de răspundere partea aflată în imposibilitate de executare a obligațiilor sale cauzate de aceasta. 
Constituie forță majoră orice eveniment imprevizibil, inevitabil, insurmontabil și extrinsec circumstanțelor contractuale, neimputabil debitorului 
obligației, survenind înainte de exigibilitatea obligației și care provoacă imposibilitate de executare totală sau parțială, temporară sau definitivă, a 
uneia sau ale unora din obligațiile debitorului.  
Cazurile de forță majoră sunt considerate, pentru scopurile acestei clauze, circumstanțele care includ, fără restricție: războiul sau situațiile similare 
războiului, revoluția, cutremurul, inundațiile grave, embargoul, precum și orice alte situații ce sunt certificate de Camera de Comerț și Industrie sau 
orice altă autoritate competentă ca fiind cazuri de forță majoră. 
Partea care invocă un eveniment de forță majoră trebuie să comunice celeilalte părți survenirea evenimentului și cauzarea imposibilității de 
executare, în termen de 2 zile de la data survenirii acesteia, urmând ca în termen de 15 zile de la data notificării să transmită certificatul de atestare 
a cazului de forță majoră, eliberat de instituția legal competentă. Totodată, partea care invocă forță majoră trebuie să notifice celeilalte părți 
încetarea evenimentului și a consecințelor sale în privința posibilității de executare în termen de 2 zile de la data la care încetarea a avut loc. În 
cazul în care, din cauza forței majore, Depozitarul se află în imposibilitatea de a-și executa obligațiile, acesta va trebui să asigure imediat, cu 
acordul SAI ERSTE, transferul activelor Fondului către un subdepozitar. 
Dacă imposibilitatea de executare, cauzată de forța majoră, se întinde pe o perioadă care nu depășește 30 zile, executarea obligației afectate este 
suspendată, scadența acesteia prorogându-se cu durata imposibilității de executare, dacă partea creditoare a obligației respective nu notifică altfel.  
Dacă imposibilitatea de executare, cauzată de forța majoră, se întinde pe o perioadă de 30 zile sau mai lungă, oricare dintre părți poate înceta 
contractul fără plata de daune interese.  
Părțile sunt libere să renegocieze contractul pentru adaptarea acestuia la noile circumstanțe ca urmare a forței majore, drepturile prevăzute mai sus 
rămânând rezervate.  
Necomunicarea survenirii evenimentului de forță majoră, a încetării acestuia și a dovezilor de atestare a acestuia în termenele prevăzute mai sus, 
dă dreptul creditorului obligației la daune interese pentru prejudiciile cauzate acestuia pentru necomunicarea la termen.  
 
3. INFORMAȚII cu privire la FOND 
 
3.1. Descrierea obiectivelor fondului 
 
3.1.1. Obiectivul investițional al fondului  
Fondul Erste Balanced RON a fost autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr. 3117/22.07.2004 și este înregistrat la nr. CSC06FDIR/400002 în Registrul 
public al Autorității.  
Fondul s-a constituit prin contractul de societate civilă autorizat la data de 22.07.2004 și actualizat la data de _________________. Durata 
Fondului este nedeterminată.  
În conformitate cu standardul European Fund and Asset Management Association (Clasificarea Fondurilor Europene - The European Fund 
Classification EFC Categories, Aprilie 2012), unde și Asociația Administratorilor de Fonduri din România este membră, ținând seamă de politica de 
investiții prevăzută în prezentele Reguli, Fondul este un fond diversificat, de tip echilibrat, cu expunere pe instrumente cu venit variabil între 35% și 
65% și cu expunere de cel puțin 70% pe moneda locală (expunere directă sau prin hedging). 
Obiectivul Fondului constă în mobilizarea de resurse financiare, printr-o ofertă continuă de titluri de participare, în vederea efectuării de plasamente 
pe piețele monetare și de capital, în condițiile unui grad mediu spre ridicat de risc asumat. 
Alocarea strategică reprezintă alocarea portofoliului Fondului pe categorii de active, pe termen lung. Pe termen scurt și mediu, SAI ERSTE poate 



devia de la această alocare strategică, pentru a exploata oportunitățile pe care le oferă evoluția piețelor financiare. 
Alocarea strategică a portofoliului Fondului este: 50% acțiuni, 35% instrumente financiare cu venit fix, restul de 15% fiind plasat în instrumente ale 
pieței monetare, în scopul obținerii unor randamente superioare unui benchmark. 
Benchmark: 
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3.1.2. Politica de investiții a fondului  
Politica de investiții a Fondului va urmări diversificarea portofoliului în vederea dispersiei riscului și menținerea unui grad optim de lichiditate, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare. 
Politica de investiții a Fondului va urmări menținerea unui nivel mediu spre ridicat al riscului, prin plasarea, în condiții optime de diversificare a 
resurselor atrase, în acțiuni, cu precădere în acțiuni emise de companiile blue-chips, în obligațiuni emise de entități supranaționale, de state 
membre și nemembre și de autorități publice ale acestora, dar și în obligațiuni sau alte instrumente cu venit fix ale unor emitenț i corporativi cu grad 
de risc redus, precum și în instrumente ale pieței monetare și depozite bancare constituite la instituții de credit. 
SAI ERSTE nu va efectua în numele Fondului vânzări descoperite de valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare sau alte instrumente 
financiare, definite conform reglementărilor în vigoare.  
În cazul în care limitele stabilite prin politica de investiții nu sunt respectate, SAI ERSTE va adopta măsuri de remediere în cel mai scurt timp a 
situației, în conformitate cu reglementările în vigoare și cu respectarea intereselor investitorilor. 
Rambursările (în sensul de comisioane) plătite de terți, aferente investițiilor efectuate de Fond, se vor constitui ca și venit al Fondului. 
 
3.1.3. Principalele categorii de instrumente financiare în care investește fondul 
A. Instrumente financiare  
a) valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare înscrise sau tranzacționate pe o piață reglementată, astfel cum aceasta este definită de 
reglementările în vigoare, din România sau dintr-un stat membru, sau tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate; 
b) valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-o țară terță sau negociate pe o altă piață 
reglementată dintr-o țară terță, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței 
reglementate să fie aprobată de Autoritate;  
c) valori mobiliare nou emise, în următoarele condiții: 

1) condițiile de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacționare pe bursă sau pe o altă piață 
reglementată care operează regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să 
fie aprobată de Autoritate;  
2) această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune. 

d) titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. cu caracteristicile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din OUG nr. 32/2012 stabilite sau nu 
în state membre, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:  

1) A.O.P.C. sunt autorizate, conform unei legislații care prevede că acestea sunt subiectul unei supravegheri echivalate de către Autoritate cu 
aceea prevăzută în reglementările în vigoare iar între Autoritate și autoritatea competentă din statul de origine există încheiat un acord de 
cooperare;  
2) nivelul de protecție a investitorilor în respectivele A.O.P.C. este echivalent cu acela al investitorilor în O.P.C.V.M. și, în special, regulile 
referitoare la segregare, împrumuturi și vânzări pe poziția descoperită a valorilor mobiliare și instrumentelor pieței monetare sunt similare 
reglementărilor în vigoare;  
3) activitățile A.O.P.C. fac obiectul unor rapoarte semestriale și anuale, care permit o evaluare a activului și a pasivului, a veniturilor și a 
operațiunilor din perioada de raportare;  
4) maximum 10% din activele totale ale celorlalte O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C., în care se intenționează să se investească, pot, potrivit regulilor 
fondului sau actului constitutiv al societății de investiții, să fie investite în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și A.O.P.C. 

e) depozite constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadență care nu depășește 12 
luni, cu condiția ca sediul social al instituției de credit să fie situat în România ori într-un stat membru. În situația în care acesta se află într-o țară 
terță, instituția de credit trebuie să fie supusă unor reguli prudențiale evaluate de către Autoritate ca fiind echivalente acelora emise de către 
Uniunea Europeană; 
f) instrumente financiare derivate, incluzând și pe cele care implică decontarea finală a unor fonduri bănești, tranzacționate pe o piață reglementată 
conform reglementărilor în vigoare și/sau instrumente financiare derivate, negociate în afara piețelor reglementate, cu îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiții: 

1) activul suport constă în instrumentele prevăzute în prezentul alineat, indici financiari, rata dobânzii și cursul de schimb, în care Fondul poate 
investi, potrivit obiectivelor sale de investiții, așa cum sunt prevăzute în prezentele Reguli; 
2) contrapărțile, în cadrul negocierii derulate în afara piețelor reglementate, sunt entități subiect al supravegherii prudențiale, care aparțin 
categoriilor aprobate de Autoritate;  
3) instrumentele financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice, verificabile, și pot fi, la inițiativa 
Fondului, vândute, lichidate sau poziția poate fi închisă, în orice moment, la valoarea lor justă, printr-o tranzacție de sens contrar; 

g) instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, care sunt lichide și au o valoare care poate fi precis 
determinată în orice moment, cu condiția ca emisiunea sau emitentul să fie supuse reglementărilor referitoare la protecția investitorilor și a 
economiilor acestora, cu condiția ca acestea:  



1) să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrală, locală sau regională, de o bancă centrală dintr-un stat membru, de Banca 
Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții, de o țară terță sau, în situația statelor federale, de unul 
dintre membrii componenți ai federației, sau de un organism public internațional, din care fac parte unul sau mai multe state membre, sau  
2) să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe piețele reglementate, menționate de reglementările în vigoare, sau  
3) să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudențiale, potrivit criteriilor definite de legislația europeană, sau de o 
entitate care este subiect al unor reguli prudențiale și se conformează acestora, reguli validate de Autoritate ca fiind echivalente cu cele 
prevăzute de legislația europeană, sau  
4) să fie emise de alte entități care aparțin categoriilor aprobate de Autoritate, cu condiția ca investițiile în astfel de instrumente să fie subiect al 
unei protecții a investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută la pct. 1, 2 și 3, și ca emitentul să fie o societate al cărei capital și rezerve să se 
ridice la cel puțin echivalentul în RON a 10.000.000 euro, care își prezintă și își publică conturile anuale conform legislației europene aplicabile, 
sau o entitate care, în cadrul unui grup de societăți care conține una sau mai multe societăți listate, are rolul de a finanța grupul sau este o 
entitate dedicată finanțării vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de finanțare. 

Conform reglementărilor în vigoare, Fondul nu poate investi în metale prețioase sau înscrisuri care atestă deținerea acestora.  
B. Depășiri 
Fondul poate să depășească limitele prevăzute de reglementările în vigoare în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente instrumentelor 
financiare care sunt incluse în activul său, cu condiția ca depășirea respectivă să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 90 de zile.  
Dacă limitele de deținere sunt depășite din motive independente de controlul Fondului sau ca rezultat al exercitării drepturilor de subscriere, acesta 
trebuie să adopte, ca obiectiv prioritar al tranzacțiilor sale de vânzare, măsuri de remediere în cel mai scurt timp a situației, cu respectarea 
intereselor deținătorilor de titluri de participare.  
În conformitate cu prevederile art. 87 din OUG nr. 32/2012 și având în vedere Decizia Autorității nr. _________________, Fondul poate să dețină 
până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice 
locale ale acestuia sau de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre, și anume European Bank for 
Reconstruction and Development (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare) și European Investment Bank (Banca Europeană de 
Investiții). Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie să dețină valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase emisiuni 
diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare aferente oricăreia dintre cele șase emisiuni să nu depășească 30% din 
totalul activelor sale.  
 
3.1.4. Tehnici de administrare a portofoliului 
În activitatea de administrare a portofoliului, SAI ERSTE: 
- va utiliza investirea în instrumente financiare derivate atât pentru realizarea obiectivelor prevăzute de prezentele Reguli, cât și pentru acoperirea 
riscului; 
- va efectua operațiuni de piață monetară, respectiv cumpărări / vânzări reversibile de active eligibile pentru tranzacționare: 

a) cumpărări reversibile - tranzacții reversibile în cadrul cărora Fondul cumpără active eligibile pentru tranzacționare, cu angajamentul 
contrapărții de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției; transferul proprietății 
asupra activelor eligibile respective se realizează prin mecanismul „livrare contra plată”; 
b) vânzări reversibile - tranzacții reversibile în cadrul cărora Fondul vinde active eligibile pentru tranzacționare, angajându-se să răscumpere 
respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției; transferul proprietății asupra activelor eligibile 
respective se realizează prin mecanismul „livrare contra plată”. 

 
3.1.5. Durata recomandată de investire 
Având în vedere natura plasamentelor care urmează a fi realizate de Fond, se recomandă investitorilor plasarea resurselor financiare pe un termen 
cuprins între trei (3) și cinci (5) ani. 
 
3.1.6. Factori de risc 
Investiția în fonduri deschise de investiții comportă atât avantajele care îi sunt specifice, cât și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi 
pentru investitor, veniturile rezultate din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul.  
SAI ERSTE stabilește, implementează și menține o politică de administrare a riscului adecvată și documentată care identifică riscurile la care este 
sau ar putea fi expus Fondul, respectiv: 
a) risc de piață reprezintă riscul de pierdere care decurge din fluctuația valorii de piață a pozițiilor din portofoliul Fondului, fluctuație care poate fi 
atribuită modificării variabilelor pieței, cum ar fi ratele dobânzii, ratele de schimb valutar, prețurile acțiunilor și ale mărfurilor sau solvabilitatea unui 
emitent;  
b) risc de contraparte reprezintă riscul de pierdere care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o tranzacție să nu își îndeplinească obligațiile 
înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent tranzacției;  
c) risc de lichiditate reprezintă riscul ca o poziție din portofoliul Fondului să nu poată fi vândută, lichidată sau închisă cu costuri limitate într-un 
interval de timp rezonabil de scurt, fiind afectată capacitatea Fondului de a-și respecta în orice moment obligațiile de răscumpărare și plată. 
d) risc operațional reprezintă riscul de pierdere care decurge din caracterul necorespunzător al proceselor interne și din erori umane și deficiențe 
ale sistemelor SAI ERSTE sau din evenimente externe și include riscul juridic și de documentare și riscul care decurge din procedurile de 
tranzacționare, decontare și evaluare desfășurate în numele Fondului.  
SAI ERSTE evaluează, monitorizează și revizuiește periodic caracterul adecvat și eficiența politicii de administrare a riscului și notifică Autorității 
orice modificare importantă a politicii de administrare a riscului. 
 
3.2. Analiza oportunităților de investiție 
Analiza oportunităților de investire se efectuează de către Direcția Investiții, decizia privind plasarea resurselor Fondului luându-se cu respectarea 
prevederilor reglementărilor în vigoare, a politicii de investiții prevăzută de prezentele Reguli și în conformitate cu procedurile și politicile interne 
aprobate de Directoratul SAI ERSTE.  
 
3.3. Informații cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea și anularea titlurilor de participare 
 
3.3.1. Descrierea caracteristicilor titlurilor de participare 
Titlul de participare emis de Fond reprezintă o deținere de capital a unei persoane fizice, juridice sau a unei entități fără personalitate juridică în 



activele Fondului, denominate în lei, dematerializate, sub formă de înregistrare în cont.  
Titlurile de participare sunt de un singur tip, plătite integral în momentul subscrierii, conferind deținătorilor drepturi și obligații egale și sunt 
răscumpărabile continuu din activele Fondului, la cererea investitorilor. 
Valoarea unui titlu de participare se rotunjește la 4 zecimale. 
Fondul nu va emite alte instrumente financiare în afara titlurilor de participare. Participarea la Fond este deschisă oricărei persoane fizice, juridice 
sau entități fără personalitate juridică, română sau străină, care aderă la Fond prin semnarea Declarației de adeziune și a Cererii de subscriere 
pentru titluri de participare și plătește suma subscrisă în contul colector al Fondului. De asemenea, participarea la Fond se poate face și în urma 
dobândirii de titluri de participare prin moștenire sau fuziune. 
Având în vedere prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din străinătate 
obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii, persoanele nou intrate nu pot 
investi direct sau indirect în Fond.  
Persoanelor fizice autorizate (PFA) li se aplică aceleași prevederi ale documentelor Fondului ca și investitorilor persoane fizice.  
Investitorii pot efectua operațiuni de subscriere / răscumpărare în orice localitate din țară în care există sedii ale distribuitorilor, precum și la sediul 
SAI ERSTE. 
 
3.3.2. Proceduri pentru subscrierea titlurilor de participare  
Prin aderarea la Fond, investitorii devin parte a contractului de societate și se supun prevederilor Prospectului de emisiune al Fondului. SAI ERSTE 
va publica în Ziarul Financiar o notificare referitoare la modificarea documentelor Fondului, ori de câte ori această operațiune are loc.  
Declarația de adeziune cuprinde mențiunea: „Prin prezenta certific că am primit, am citit și am înțeles prevederile Prospectului de emisiune al 
Fondului Deschis de Investiții Erste Balanced RON”.  
Cererea de subscriere, însoțită de dovada plății, odată depusă la sediile distribuitorilor sau la sediul SAI ERSTE, după caz, este irevocabilă.  
În cazul persoanelor fizice, Declarația de adeziune și Cererea de subscriere inițială sunt completate și semnate de titular. Investitorii persoane fizice 
pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți pentru efectuarea operațiunilor ulterioare de subscriere/răscumpărare, fie (i) completând Clauza de 
împuternicire a Declarației de adeziune cu datele de identificare ale împuternicitului / împuterniciților, fie (ii) printr-o procură în forma autentică în 
acest sens. 
În cazul persoanelor juridice, Declarația de adeziune și Cererea de subscriere inițială pot fi completate și semnate fie de către reprezentanții legali, 
fie de către persoanele împuternicite în acest sens, pe baza unei procuri în forma autentică. Dacă operațiunile ulterioare celei inițiale urmează să 
fie efectuate și/sau de altă persoană decât reprezentantul legal, acesta completează Clauza de împuternicire a Declarației de adeziune cu datele 
de identificare ale împuternicitului sau prezintă o procură în formă autentică în acest sens. 
Calitatea de investitor și deținerea de titluri de participare este atestată de Certificatul de investitor. La efectuarea primei operațiuni de cumpărare 
de titluri de participare, SAI ERSTE deschide investitorului un cont de investiții, eliberându-i Certificatul de investitor. 
Participarea inițială este de minim 100 lei. 
Orice deținător de titluri de participare are obligația de a deține în permanență cel puțin un titlu de participare. 
 
3.3.3. Proceduri pentru răscumpărarea titlurilor de participare  
Investitorii au dreptul de a răscumpăra oricând, integral sau parțial, titlurile de participare deținute. În cazul în care, ca urmare a unei Cereri de 
răscumpărare, investitorul ar rămâne cu mai puțin de 1 titlu de participare, în mod obligatoriu, cu aceeași ocazie, va fi răscumpărată automat și 
fracțiunea reziduală. 
Cererea de răscumpărare, odată depusă la sediile distribuitorilor sau la sediul SAI ERSTE, după caz, este irevocabilă. 
Cererea de răscumpărare poate fi depusă, în cazul persoanelor fizice, atât de către titulari, cât și de către împuterniciții acestora.  
În cazul persoanelor juridice, Cererea de răscumpărare poate fi depusă de către reprezentanții legali sau de către persoanele împuternicite în acest 
sens.  
Pe baza Cererii de răscumpărare, SAI ERSTE calculează suma cuvenită investitorului, iar unitățile distribuitorilor vor efectua plata răscumpărărilor 
numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare de la SAI ERSTE. 
Nu se efectuează plăți în numerar la sediul SAI ERSTE sau la sediile distribuitorilor.  
Plata prin virament se efectuează în contul bancar indicat de investitor, respectiv de către împuternicit, în Cererea de răscumpărare. La plata prin 
virament a sumei cuvenite la răscumpărare, eventualele comisioane interbancare cad în sarcina investitorului. În cazul unor neconcordanțe sau 
erori în datele personale transmise de investitori în vederea transferării sumelor cuvenite, comisioanele suplimentare aferente operațiunilor 
efectuate în plus se recuperează integral de la investitor. 
 
3.3.4. Suspendarea emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare  
În situații excepționale și numai pentru protejarea interesului deținătorilor de titluri de participare, SAI ERSTE poate suspenda temporar subscrierea 
/ răscumpărarea acestora, cu respectarea prevederilor prezentelor reguli și reglementărilor în vigoare și va comunica Autorității, fără întârziere, 
decizia sa. În cazul în care apreciază că suspendarea dispusă de SAI ERSTE nu s-a făcut cu respectarea prevederilor aplicabile sau prelungirea 
acesteia afectează interesele investitorilor, Autoritatea este în drept să dispună ridicarea suspendării. 
Autoritatea decide suspendarea subscrierii și răscumpărării de titluri de participare în cazul fuziunii Fondului cu unul sau mai multe fonduri până la 
finalizarea procesului de fuziune.  
Pentru protecția interesului public și a investitorilor, Autoritatea poate decide temporar suspendarea sau limitarea emisiunii și/sau răscumpărării 
titlurilor de participare a Fondului. Actul de suspendare va specifica termenii și motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită în cazul în care 
motivele acesteia se mențin.  
Dacă Depozitarul informează Autoritatea cu privire la refuzul SAI ERSTE de a furniza informații și/sau documente, aceasta poate suspenda 
emisiunea și răscumpărarea de titluri de participare până la clarificarea situației pentru o perioadă de cel mult două zile lucrătoare. Actul de 
suspendare va specifica termenii și motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită și după ce termenul stabilit inițial a expirat, în cazul în care 
motivele suspendării se mențin. 
 
3.3.5. Distribuția titlurilor de participare  
Distribuția titlurilor de participare emise de Fond se poate face direct de către SAI ERSTE și prin intermediul unor societăți comerciale (distribuitori) 
autorizate să presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în baza contractelor de distribuție pe care 
aceștia le încheie cu SAI ERSTE, cu avizul prealabil al Autorității.  
SAI ERSTE a încheiat contract de distribuție a titlurilor de participare emise de Fond cu Banca Comercială Română S.A., cu sediul central în 



București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, tel: 0800 801 227 sau 021 407 42 00; e-mail: DOG.BOCD@bcr.ro sau contact.center@bcr.ro.  
Distribuția titlurilor de participare se poate realiza și prin intermediul agenților de distribuție. Agenții de distribuție sunt persoane fizice avizate și 
înscrise în Registrul public al Autorității, care își desfășoară activitatea în numele SAI ERSTE în baza unor relații contractuale și nu pot presta 
activități de distribuție în nume propriu. Agenții de distribuție nu pot fi implicați în operațiunile de încasări și plăți de la sau către investitorii Fondului. 
Lista agenților de distribuție este disponibilă pe www.erste-am.ro.  
 
3.3.6. Modalități de anulare sau transfer a titlurilor de participare  
A. Anularea de titluri de participare se face ca urmare a depunerii unei Cereri de răscumpărare. 
Anularea titlurilor de participare emise de Fond și evidențierea acestei operațiuni în contul de investiții al investitorului se realizează în funcție de 
momentul înregistrării Cererii de răscumpărare, astfel: 
a) pentru răscumpărările înregistrate înainte de ora 16:00, în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a Cererii de răscumpărare; 
b) pentru răscumpărările înregistrate după ora 16:00, în a doua zi lucrătoare după data înregistrării Cererii de răscumpărare. 
B. Transferul titlurilor de participare se face în următoarele cazuri: 
a) în cazul decesului titularului, dacă cel puțin unul dintre moștenitori optează pentru menținerea investiției în Fond; numărul de titluri de participare 
cuvenite se transferă pe numele acestuia, la data la care respectivul moștenitor prezintă copia legalizată a documentului care atestă finalizarea 
succesiunii. Fiecare moștenitor devine proprietarul unui număr de titluri de participare ce îi revin conform actului de succesiune; 
b) în cazul în care persoana juridică deținătoare de titluri de participare fie fuzionează, fie își schimba Codul unic de înregistrare în condițiile 
prevăzute de reglementările în vigoare, titlurile de participare deținute se transferă în contul de investiții definit cu noile date de identificare, la data 
prezentării documentelor doveditoare. 
 
3.4. Determinarea valorii activului net al fondului 
 
3.4.1. Regulile de evaluare a activelor 
Activele aflate în portofoliul Fondului sunt evaluate astfel: 
1. Acțiunile admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele 
reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate la prețul 
de închidere al secțiunii de piață considerată piața principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele 
reglementate, inclusiv sistemele alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează 
calculul. 
2. Dacă acțiunile sunt admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât piețele reglementate, 
inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare, din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru, se evaluează 
la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piața principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât 
piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării determinata conform art. 9 
din Regulamentul CE nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE aferent zilei pentru care se 
efectuează calculul. 
3. Acțiunile suspendate de la tranzacționare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de tranzacționare, în cazul apariției unor evenimente care pot 
conduce la modificări ale preturilor acțiunilor datorita efectului acestor evenimente asupra situației patrimoniale și financiare a emitentului vor fi 
evaluate la prețul mediu ponderat aferent ultimelor 30 de zile, calculat până la data apariției unui asemenea eveniment. În scopul numărării celor 30 
de zile de netranzacționare, se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioara celei în care respectiva acțiune a fost 
suspendată. 
4. Acțiunile care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altui sistem de tranzacționare decât piețele reglementate, 
inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru și acțiunile admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în 
cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, dar netranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare, sunt 
evaluate la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaționale de evaluare (abordarea prin piață, 
abordarea prin venit, abordarea prin cost etc.) în care este utilizat principiul valorii juste, aprobate de către Directoratul SAI ERSTE.  
În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care 
respectiva acțiune nu a mai înregistrat tranzacții. 
5. Acțiunile care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altui sistem de tranzacționare decât piețele reglementate, 
inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate la valoarea zero daca:  
a) nu sunt disponibile situațiile financiare anuale și nici raportările financiare semestriale în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere  
b) societățile înregistrează capitaluri proprii negative.  
6. Acțiunile societăților comerciale aflate în procedura de insolventa sau reorganizare, în procedura de lichidare judiciară sau alte forme de lichidare 
și a celor aflate în încetare temporară sau definitivă de activitate sunt incluse în activul net al Fondului la valoarea zero, de la data la care anunțul a 
fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează. 
7. În cazul societăților comerciale aflate în procedura de insolvență sau reorganizare, ale căror acțiuni au fost readmise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare ca urmare a emiterii unui hotărâri judecătorești definitive și irevocabile privind confirmarea de 
către judecătorul sindic desemnat a planului de reorganizare a respectivului emitent, evaluarea respectivelor acțiuni se va face cu respectarea 
prevederilor de la pct. 1. 
8. În situația splitării/consolidării valorii nominale a unor acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât 
piețele reglementate, acțiunile rezultate prin splitare se evaluează, anterior introducerii la tranzacționare a acestora, prin împărțirea prețului anterior 
splitării la coeficientul de splitare, respectiv prin înmulțirea cu coeficientul de consolidare. 
9. Dividendele, precum și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani rezultate în urma participării la majorările de capital sunt înregistrate în 
activul Fondului în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai beneficiază de dividend sau în prima zi în care investitorii care 
cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. 
10. În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, fără emiterea de drepturi de preferință, 
acțiunile cuvenite și suma datorată de Fond ca urmare a participării la majorarea capitalului social sunt înregistrate în activul Fondului astfel: 
a) în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital,în situația în care prețul de piață este mai mare 
decât prețul de subscriere, iar SAI ERSTE decide să participe la majorarea de capital social a emitentului; 
b) la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situația în care nu sunt întrunite condițiile menționate pct. a)  
În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, cu emiterea de drepturi de preferință, acțiunile 
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cuvenite sunt înregistrate în activul Fondului la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social. 
11. Evaluarea acțiunilor deținute de Fond ca urmare a participării la majorarea de capital social fără contraprestație în bani, precum și a celor cu 
contraprestație în bani înregistrate în active conform prevederilor pct. 10. lit. a) se realizează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată 
piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative de tranzacționare de 
către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul; suma datorată ca urmare a participării la 
majorarea capitalului social, înregistrată în activ conform prevederilor pct. 10 lit. a) se evaluează la valoarea de subscriere. 
12. În cazul în care, majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferință, acestea vor fi înregistrate în activul Fondului în prima 
zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.  
Până la momentul primei zile de tranzacționare evaluarea drepturilor de preferință se realizează la valoarea teoretică.  
Valoarea teoretică a dreptului de preferință se calculează conform formulei: 
Valoarea teoretică a dreptului de preferință = (prețul de piață al acțiunilor vechi - prețul de subscriere 
de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință) *[număr de acțiuni noi/(număr de acțiuni vechi + 
număr de acțiuni noi)] *[ număr de acțiuni vechi/număr de drepturi de preferința emise], 
unde prețul de piață al acțiunilor vechi este reprezentat de prețul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acțiuni au dreptul de a participa 
la majorarea de capital. 
Ulterior admiterii la tranzacționare, drepturile de preferință vor fi evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a 
pieței respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. În cazul în care nu se vor înregistra tranzacții, se va menține evaluarea la valoarea 
teoretica. 
Ulterior perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință și până la momentul exercitării acestora, drepturile de preferință vor fi evaluate la 
ultimul preț de închidere din perioada de tranzacționare și evidențiate în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat”. 
La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul Fondului acțiunile cuvenite. 
13. Dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani, precum și cele distribuite cu contraprestație în bani și sumele cuvenite Fondului 
se evidențiază în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat” în cadrul activelor Fondului. 
În situația în care dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani nu sunt încasate în termenul legal, acestea vor fi incluse în activ la 
valoarea zero. 
14. Obligațiunile și instrumentele de piață monetară sunt evaluate prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei 
scurse de la data efectuării plasamentului, precum și a discount-ului sau primei de achiziție, față de valoarea nominală, până la scadență. În situația 
în care cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt încasate în termen de 10 zile lucrătoare de la data menționată în prospectul de 
emisiune, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. 
15. Depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate prin recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării 
plasamentului. 
16. Depozitele structurate sunt evaluate pe baza principiului de recunoaștere zilnica a dobânzii minime garantate care va fi bonificata de banca. În 
situația negarantării unei dobânzi minime, evaluarea se face la dobânda minima de cont curent. La scadenta, daca evoluția activului suport s-a 
încadrat în condițiile constituirii depozitului, se va recunoaște diferența pozitiva de dobânda pentru toata perioada de la momentul constituirii 
depozitului. 
17. Depozitele cu plata dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale constituite ca depozit pe toata 
durata depozitului. 
18. Deținerile din conturile curente sunt evaluate prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul; sumele 
existente în conturi curente la instituțiile de credit care se afla în procedura de faliment se evaluează la valoarea 0 (zero). 
19. Instrumentele financiare derivate admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare pe o piață reglementată sau 
în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din Romania, dintr-un stat membru sau 
nemembru sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor 
alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul. 
20. Instrumentele financiare derivate admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât 
piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare din Romania, dintr-un stat membru sau 
nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor 
alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecventa a tranzacționării, determinata conform art. 9 din Regulamentul CE nr. 187/2006 al 
Comisiei, de punere în aplicare a Directivei 2005/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. 
21. Instrumentele financiare derivate neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele 
reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru și instrumentele financiare derivate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate dar netranzacționate 
în ultimele 30 zile de tranzacționare se evaluează la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele 
internaționale de evaluare (abordarea prin piață, abordarea prin venit, abordarea prin cost etc.) în care este utilizat principiul valorii juste, aprobate 
de către Directoratul SAI ERSTE.  
În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca primă zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care 
respectivul instrument nu a mai înregistrat tranzacții. 
22. Titlurile de participare ale A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare pe o 
piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din Romania, 
dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință 
furnizat în cadrul sistemelor alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul. 
23. Titlurile de participare ale A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor 
sisteme, altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare din Romania, dintr-un 
stat membru sau nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în 
cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecventa a tranzacționării, determinata conform art. 9 din Regulamentul CE 
nr. 187/2006 al Comisiei, de punere în aplicare a Directivei 2005/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.  
24. Titlurile de participare a unui A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de 
tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru sau admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate dar netranzacționate 
în ultimele 30 zile de tranzacționare sunt evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată. 
25. În cazul în care unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referință 



comunicat de Banca Națională a României în ziua pentru care se efectuează calculul. Dacă elementele de activ sunt denominate în valute pentru 
care Banca Națională a României nu stabilește curs de referință, se utilizează cursul de referință al monedei respective fata de euro, comunicat de 
Banca Centrala a tarii în moneda căreia este denominat elementul de activ, și cursul EUR/RON comunicat de Banca Națională a României în ziua 
pentru care se efectuează calculul.  
 
3.4.2. Metoda de calcul a valorii activului net 
Calculul valorii unitare a activului net al Fondului la o anumită dată se realizează astfel: 
Valoarea unitară                 Valoarea activului net al Fondului la acea dată (1) 
a activului net la acea dată  = --------------------------------------------------------------------------------------- 

     Număr total de titluri de participare în circulație la acea dată (2) 
(1) Valoarea activului net al Fondului se calculează astfel: 
Valoarea activului net al Fondului = Valoarea totală a activelor Fondului - Valoarea obligațiilor Fondului 
Valoarea totala a activelor Fondului se calculează zilnic prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliu, evaluate conform prevederilor 
punctului 3.4.1. 
(2) Numărul de titluri de participare aflate în circulație se stabilește ca diferență între numărul de titluri de participare emise și numărul de titluri de 
participare anulate până la data efectuării calculului. 
 
3.4.3. Frecvența calculării valorii activului net 
Valoarea activului net, valoarea unitară a activului net și numărul de investitori se calculează zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, de către SAI 
ERSTE și se certifică de către Depozitar. 
 
3.4.4. Mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net 
Valoarea activului net și valoarea unitara a activului net vor fi publicate de către SAI ERSTE zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, în Ziarul Financiar și 
pe www.erste-am.ro și vor fi afișate zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, la sediul SAI ERSTE, la toate unitățile Depozitarului, precum și la sediile 
distribuitorilor. 
Suplimentar, investitorii care au conturi curente deschise la Banca Comercială Romană S.A. și beneficiază de serviciul de internet banking oferit de 
aceasta, pot vizualiza istoricul operațiunilor cu titluri de participare, precum și soldul și valoarea la zi a acestora. 
SAI ERSTE poate decide, în conformitate cu standardul de Grup și reglementările în vigoare, publicarea și a altor informații suplimentare referitoare 
la rezultatele Fondului: evoluția pentru anumite perioade (ex: lunară, trimestrială, semestrială, anuală, de la lansare etc.), număr de investitori, 
structura portofoliului. 
 
3.4.5. Valoarea inițială a titlului de participare  
Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului.  
Valoarea inițială a titlului de participare emis de Fond a fost de 10 lei. 
În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, SAI ERSTE poate solicita Autorității aprobarea conversiei 
titlurilor de participare. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unui titlu de participare să nu scadă sub echivalentul în RON al 
unui Euro, la data efectuării conversiei. 
Aprobarea și notificarea către investitori a conversiei titlurilor de participare se realizează cu respectarea procedurii pentru modificarea prevederilor 
Prospectului de emisiune. 
 
3.5. Înlocuirea societății de administrare a investițiilor și a depozitarului 
 
3.5.1. Încetarea funcției de administrare 
Administrarea Fondului de către SAI ERSTE încetează de drept dacă aceasta renunță la administrare cu notificarea prealabilă a Autorității și după 
desemnarea unui nou administrator sau dacă Autoritatea retrage autorizația SAI ERSTE, în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare.  
Autoritatea este în drept să retragă autorizația acordată SAI ERSTE în următoarele condiții: 
a) nu își începe activitatea în termen de 12 luni de la obținerea autorizației sau nu desfășoară nici o activitate autorizată pe o perioadă mai mare de 
6 luni; 
b) solicită expres retragerea autorizației; 
c) autorizația a fost obținută pe baza unor declarații sau informații false ori care au indus în eroare; 
d) nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza emiterii autorizației; 
e) nu mai respecta prevederile OUG nr. 99/2006 și reglementările emise în aplicarea acesteia, atunci când aceasta este autorizata sa desfășoare și 
activitățile prevăzute de reglementările în vigoare; 
f) a încălcat grav și/sau sistematic reglementările în vigoare; 
g) alte cazuri prevăzute de reglementările în vigoare. 
Retragerea autorizației se face: 
a) prin decizie, la solicitarea expresă a SAI ERSTE; 
b) prin ordonanță de sancționare cu respectarea reglementărilor în vigoare, caz în care Autoritatea desemnează un administrator provizoriu care va 
efectua numai acte de administrare pentru conservarea patrimoniului Fondului, precum și transferul obligatoriu al administrării către o altă societate 
de administrare a investițiilor și publicarea acestei situații, cu depunerea tuturor diligențelor necesare în acest sens. Comisionul administratorului 
provizoriu nu va fi mai mare decât limita maximă a comisionului de administrare perceput de SAI ERSTE și este plătit din activul entităților 
administrate provizoriu. Termenul de declanșare a procedurii de desemnare a administratorului provizoriu nu va fi mai mare de 10 zile lucrătoare de 
la data retragerii autorizației SAI ERSTE. În termen de 15 zile de la numirea sa de către Autoritate, administratorul provizoriu va publica, în cel puțin 
trei cotidiane naționale, lista entităților preluate în administrare temporară și va face cunoscută, pe această cale, disponibilitatea sa de a primi 
solicitări de preluare a respectivelor entități, în vederea administrării acestora de către alte societăți de administrare a investițiilor. 
Administratorul provizoriu este obligat să pună la dispoziția solicitanților toate informațiile pentru ca aceștia să ia o hotărâre în cunoștință de cauză. 
În analiza ofertelor primite, administratorul provizoriu trebuie să ia în calcul următoarele criterii: 
a) nivelul capitalului inițial al societății de administrare a investițiilor ofertante; 
b) gradul în care rețeaua de distribuție pe care o poate asigura noua societate de administrare a investiți ilor acoperă rețeaua de distribuție inițială; 
c) comisionul de administrare propus; 

http://www.erste-am.ro/


d) experiența și performanțele obținute în activitatea de administrare; 
e) volumul activelor administrate la momentul evaluării; 
f) sancțiunile aplicate de Autoritatea, după caz. 
Administratorul provizoriu are obligația ca, în termen de maximum 90 de zile de la desemnarea sa, să identifice și să propună Autorității. numirea 
unei alte societăți de administrare a investițiilor. Pe perioada desfășurării activității sale, administratorul provizoriu întocmește și publică rapoartele 
aferente activității entităților preluate în administrare temporară, în termenul și conform cerințelor prevăzute de prezentul regulament.  
În cazul în care administratorul provizoriu depășește acest termen, Autoritatea poate prelungi mandatul acestuia, o singură dată pentru o perioadă 
de 90 de zile sau poate hotărî schimbarea lui, schimbare care trebuie să se producă într-un interval de maximum 15 zile de la terminarea 
mandatului precedentului administrator provizoriu. 
În cazul în care, nici ulterior expirării termenelor prelungite, nu a fost propus o alta societate de administrare a investițiilor, Autoritatea este în drept 
să dispună lichidarea Fondului și să numească un lichidator. 
În cazul nerespectării obligațiilor sale, administratorul provizoriu va restitui Fondului administrat temporar comisioanele încasate.  
Efectele retragerii autorizației. Obligațiile SAI ERSTE  
La data comunicării ordonanței de sancționare cu retragerea autorizației, SAI ERSTE: 

a) încetează orice activități de administrare, inclusiv a Fondului; 
b) începe transferul atribuțiilor și operațiunilor specifice activității de administrare către administratorul provizoriu desemnat, inclusiv transferul 
registrelor și evidențelor, al corespondenței, materialelor publicitare, contractelor și a oricăror alte documente, în original, ale Fondului. 
Transferul trebuie să se încheie în cel mult 10 zile de la data comunicării ordonanței de sancționare. 

Retragerea autorizației SAI ERSTE nu produce efecte asupra derulării contractelor de depozitare a Fondului. Depozitarul trebuie să-și 
îndeplinească în continuare atribuțiile până la încheierea unui contract de depozitare cu noua societate de administrare a investițiilor sau, după caz, 
până la predarea activelor către un nou depozitar. 
În termen de 30 de zile de la retragerea autorizației, SAI ERSTE elaborează și comunică Autorității, un raport de încetare a activității și de 
transferare a atribuțiilor, urmând ca ulterior să publice un anunț cu privire la încetarea activității și concluziile respectivului raport în Ziarul Financiar 
și în Buletinul Autorității Raportul are conținutul și anexele prevăzute pentru raportul anual al Fondului și este auditat de un auditor financiar, 
membru al C.A.F.R. 
 
3.5.2. Încetarea funcției de depozitar 
Depozitarul își poate înceta funcția în următoarele cazuri: 
a) denunțarea contractului, cu un preaviz de cel puțin 90 de zile, din inițiativa unei părți în condițiile stabilite în contract sau prin acordul părților; 
denunțarea este notificată Autorității cu minimum 90 de zile înainte ca aceasta să producă efecte. Decizia de denunțare a contractului de 
depozitare este publicată în Buletinul Autorității, pe cheltuiala entității care denunță contractul. În perioada de 90 de zile de mai sus, SAI ERSTE are 
obligația încheierii unui nou contract de depozitare cu o societate avizată de Autoritatea Dacă în perioada de 90 de zile nu se realizează transferul 
activelor către un nou depozitar, fostul depozitar are obligația de a notifica Autoritatea, care procedează la restricționarea conturilor Fondului până 
la data efectuării transferului; 
b) inițierea procedurilor de supraveghere sau administrare specială de către Banca Națională a României sau deschiderea procedurii falimentului; 
în acest caz, în termen de maximum cinci zile de la declanșarea unei asemenea proceduri, SAI ERSTE procedează la schimbarea depozitarului 
Fondului, prin denunțarea unilaterală scrisă a contractului; în cazul falimentului, procedura este considerată ca declanșată în urma emiterii de către 
judecătorul sindic a hotărârii de deschidere a acesteia; 
c) retragerea avizului./ autorizației de funcționare de către Autoritate, Banca Națională a României sau autoritățile competente din statul membru 
care supraveghează activitatea instituției de credit. Autoritatea. retrage avizul emis: 
i) dacă acesta a fost obținut pe baza unor informații sau documente false sau care au indus în eroare; 
ii) dacă Depozitarul nu respectă reglementările în vigoare privind activitățile, obligațiile și răspunderea unui depozitar; 
iii) dacă Depozitarului i-a fost retrasă autorizația de către Banca Națională a României sau de autoritatea competentă din statul membru; 
iv) la solicitarea Depozitarului; 
v) in situația în care nu se mai îndeplinesc condițiile de la avizarea Depozitarului. 
În cazul retragerii avizului pentru încălcarea de către Depozitar a dispozițiilor legale, Autoritatea comunică decizia sa SAI ERSTE. În maximum 
două zile lucrătoare de la data încheierii noului contract de depozitare, acesta este transmis la C.N.V.M. în vederea avizării. Depozitarul cedent 
începe transferul complet al activelor Fondului către noul depozitar în maximum două zile lucrătoare de la avizarea de către Autoritate a 
contractului de depozitare. Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului revine Depozitarului, cedent sau primitor, din culpa 
căruia s-a produs prejudiciul respectiv.  
În termen de șapte zile de la încheierea procesului de transfer al activelor Fondului, depozitarul cedent întocmește un raport care conține 
descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor, valoarea certificată a activului net și a activului net unitar, numărul de deținători 
de titluri de participare și numărul de titluri de participare emise, la data la care a fost efectuată ultima operațiune de transfer. Raportul este înaintat 
SAI ERSTE și Autoritate. 
Informații suplimentare se pot obține de la sediul SAI ERSTE din str. Uruguay nr. 14, sector 1, tel: 0372 269 9998; e-mail: office@erste-am.ro. 
Prezentele Reguli sunt parte integrantă a Prospectului de emisiune al Fondului Deschis de Investiții ERSTE Balanced RON, fiind anexa la acesta. 

 
 

CONTRACT DE SOCIETATE CIVILĂ 
Fondul Deschis de Investiții ERSTE Balanced RON 

 
Prezentul contract este inițiat de către SAI ERSTE Asset Management S.A. societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în București, 
str. Uruguay nr. 14, et.2, sector 1 înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J40/17060/2008, Cod Unic de Înregistrare 24566377, tel: 0372 269 
999; e-mail: office@erste-am.ro; adresa de web: www.erste-am.ro. Societatea de administrare a investițiilor a fost autorizată de C.N.V.M. prin 
Decizia C.N.V.M. nr. 98/21.01.2009 și înregistrată cu numărul PJR05SAIR, reprezentată de dl Dragoș Valentin Neacșu în calitate de Președinte 
Directorat/Director General și de Valentina Teodora Berevoianu, în calitate de Director Executiv Financiar.  
SAI ERSTE a fost autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. 98/21.01.2009 fiind înregistrată cu numărul PJR05SAIR / 
400028 în Registrul public al Autorității. 
Fondul Deschis de Investiții ERSTE Balanced RON, denumit în continuare „Fondul”, se constituie la inițiativa SAI ERSTE, printr-o ofertă publică 
continuă de titluri de participare și este autorizat de Autoritate. 
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Capitolul I  Denumirea Fondului 
 
Art. 1 Fondul constituit prin prezentul Contract de societate civilă, denumit în continuare „Contractul”, poartă denumirea ERSTE Balanced RON. 
 
Capitolul II  Fundamentarea legală a constituirii Fondului 
 
Art. 2 Fondul este o societate simplă fără personalitate juridică, constituită în conformitate cu reglementările în vigoare (e.g. dispozițiile generale 
ale Codului Civil Român, prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență 
nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru completarea 
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale reglementărilor secundare aplicabile).  
 
Capitolul III  Durata Fondului 
 
Art. 3 Durata Fondului este nedeterminată.  
 
Capitolul IV  Obiectivele fondului 
 
Art. 4 Obiectivul Fondului constă în mobilizarea de resurse financiare, printr-o ofertă continuă de titluri de participare, în vederea efectuării de 
plasamente pe piețele monetare și de capital, în condițiile unui grad mediu spre ridicat de risc asumat. 
Art. 5 Având în vedere obiectivele și politica de investiții a Fondului, acesta se adresează persoanelor fizice, juridice sau entități fără personalitate 
juridică care doresc o combinație între creșterea de capital și stabilitatea oferită de instrumentele cu venit fix, în condițiile asumării unui grad de risc 
mediu spre ridicat. 
Art. 6 În conformitate cu standardul European Fund and Asset Management Association (Clasificarea Fondurilor Europene - The European Fund 
Classification EFC Categories, Aprilie 2012), unde și Asociația Administratorilor de Fonduri din România este membră, ținând seama de politică de 
investiții anunțată în Prospectul de emisiune, Fondul este un fond diversificat, de tip echilibrat, cu o expunere pe instrumente cu venit variabil între 
35% și 65% și cu expunere de cel puțin 70% pe moneda locală (expunere directă sau prin hedging).  
Art. 7 Politica de investiții a Fondului va urmări menținerea unui nivel mediu spre ridicat al riscului, prin plasarea, în condiții optime de diversificare 
a resurselor atrase, în acțiuni, cu precădere în acțiuni emise de companiile blue-chips, în obligațiuni emise de entități supranaționale, de state 
membre și nemembre și de autorități publice ale acestora, dar și în obligațiuni sau alte instrumente cu venit fix ale unor emitenți corporativi cu grad 
de risc redus, precum și în instrumente ale pieței monetare și depozite bancare constituite la instituții de credit. 
Art. 8 Politica de investiții a Fondului este elaborată de societatea de administrare și este prezentată în Prospectul de emisiune al Fondului. 
Schimbarea politicii de investiții se face de către societatea de administrare, cu condiția obținerii autorizării în acest sens. 
 
Capitolul V  Titluri de participare 
 
Art. 9 Titlul de participare reprezintă o deținere de capital a unei persoane fizice, juridice sau a unei entități fără personalitate juridică în activele 
Fondului, denominată în lei, dematerializata, sub formă de înregistrare în cont și care nu poate fi înscrisă la cota unei burse de valori. 
Titlurile de participare sunt de un singur tip, plătite integral în momentul subscrierii, conferind deținătorilor drepturi și obligații egale și sunt 
răscumpărabile continuu din activele Fondului, la cererea investitorilor. 
Art. 10 Valoarea inițială a unui titlu de participare emis de Fond este de 10 RON.  
Art. 11 Participarea la Fond este deschisă oricărei persoane fizice sau juridice, române sau străine, care aderă la Prospectul de emisiune prin 
semnarea Declarației de adeziune la Fond și a Formularului de subscriere pentru titlurile de participare în urma achiziționării de titluri de participare, 
sau în urma dobândirii acestora prin moștenire sau fuziune. 
Persoanelor fizice autorizate (PFA) li se aplică aceleași prevederi ale documentelor Fondului ca și investitorilor persoane fizice.  
Art. 12 Având în vedere prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din 
străinătate obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii, persoanele nou 
intrate nu pot investi direct sau indirect în Fond.  
Art. 13 Investitorii devin parte a Contractului de societate prin semnarea Declarației de adeziune și a formularului de subscriere prin care confirmă 
faptul că au primit, au citit și au înțeles prospectul.  
Conform celor de mai sus, Declarația de adeziune cuprinde mențiunea: „Prin prezenta certific că am primit, am citit și am înțeles prevederile 
Prospectului de emisiune al Fondului Deschis de Investiții ERSTE Balanced RON”.  
Prospectul de emisiune și Regulile Fondului sunt elaborate în forma și conținutul prevăzute de reglementările în vigoare și furnizează toate 
informațiile necesare pentru ca investitorul potențial să poată aprecia în deplină cunoștință de cauză investiția pe care o va efectua și, în special, 
riscurile pe care aceasta le implică.  
Art. 14 Fondul nu emite alte instrumente financiare în afara titlurilor de participare. 
Art. 15 Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului. Valoarea unui titlu de participare se rotunjește la 4 
zecimale. 
Art. 16 Numărul titlurilor de participare și activul total al Fondului se supun unor oscilații permanente rezultate atât din emisiunea continuă și 
plasarea prin ofertă publică de titluri de participare suplimentare, cât și din exercitarea de către deținătorii unor astfel de titluri de participare a 
dreptului lor de a le răscumpăra. 
 
Capitolul VI  Societatea de administrare a investițiilor 
 
Art. 17 Administrarea Fondului se face de către SAI ERSTE, societate autorizată de Autoritate în condițiile reglementărilor în vigoare. 
Administrarea se realizează în baza condițiilor prezentate în Prospectul de emisiune, Regulile Fondului și conform reglementărilor în vigoare. 
Art. 18 SAI ERSTE se obligă ca funcționarea Fondului să se desfășoare cu respectarea prevederilor reglementărilor în vigoare. 
Art. 19 Valoarea comisionului de administrare este de 2,4996% pe an, respectiv 0,2083%/lună calculat la valoarea medie a activului total 
administrat în luna respectivă. 
Comisionul de administrare are valoarea maximă de 3% pe an. 



SAI ERSTE poate modifica valoarea comisionului de administrare, în sensul creșterii sau scăderii acestuia, fără a depăși valoarea maximă, cu 
notificarea Autorității, urmând ca această modificare să între în vigoare în termen de 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor. 
SAI ERSTE poate crește valoarea maximă numai cu autorizarea Autorității și este obligată să publice o notă de informare a investitorilor în acest 
sens cu cel puțin 10 zile înaintea intrării în vigoare.  
La calculul comisionului de administrare perceput de către SAI ERSTE Fondului, în cazul în care acesta investește în alte entități administrate de 
asemenea de SAI ERSTE, se va aplica principiul evitării dublei comisionari a investitorilor prin deducerea din comisionul de administrare perceput a 
comisionului de administrare perceput entității în care acesta a investit, aferent titlurilor de participare deținute de Fond. Sumele calculate după 
procedura detaliată mai jos se vor evidenția zilnic în calculul activelor Fondului.  
Sumele calculate după procedura detaliată mai jos se vor evidenția zilnic în calculul activelor Fondului.  
Comision de administrare Fond = F% * ATF  
Comisionul de administrare OPC = B% * ATB  
Comisionul de administrare Fond (cu deducere)  
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unde:  
OPC - OPC administrat de SAI ERSTE în care Fondul investește; 
F% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput Fondului;  
ATF - activul total al Fondului și constituie baza de calcul pentru comisionului de administrare al Fondului; 
B% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput OPC în care Fondul a investit; 
ATB _ - activul total al OPC în care Fondul a investit și constituie baza de calcul pentru comisionul de administrare al OPC respectiv; 
Nr. Titluri OPC - numărul de titluri de participare pe care Fondul îl deține în OPC respectiv; 
n - numărul de OPC în care Fondul a investit  
SAI ERSTE poate acorda investitorilor rambursări (în sensul de comisioane) din comisionul de administrare încasat, în funcție de tipul investitorului, 
valoarea investită și perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implică niciun cost suplimentar Fondului. 
Art. 20 SAI ERSTE reprezintă Fondul în relațiile cu terții, poate să încheie contracte în numele acestuia, să angajeze plăți pentru investiții și 
cheltuieli, urmărind aplicarea politicii sale investiționale, în vederea atingerii obiectivelor acestuia. 
SAI ERSTE transmite investitorilor, atât informațiile și documentele prevăzute de reglementările în vigoare, cât și pe cele solicitate suplimentar de 
aceștia, prin intermediul unui suport durabil, astfel încât investitorul să poată stoca informații care îi sunt adresate personal, într-un mod care să 
permită ca informațiile respective să poată fi consultate ulterior pe o perioadă de timp adaptată scopului acestor informații și care permite 
reproducerea fidelă a informațiilor stocate; suportul durabil include, fără a se limita la: scrisoare simplă sau cu confirmare de primire, fax, e-mail, 
SMS, sistem de vizualizare cu user și parolă pe internet etc. 
Regulile Fondului detaliază atribuțiile SAI ERSTE legate de administrarea Fondului, precum și regulile prudențiale după care aceasta se ghidează. 
Art. 21 Distribuția titlurilor de participare emise de Fond se poate face direct de către SAI ERSTE sau prin intermediul unor societăți comerciale 
(distribuitori) autorizate să presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în baza contractelor de 
distribuție pe care aceștia le încheie cu SAI ERSTE. Detalii privind procedurile de subscriere sau răscumpărare sunt prezentate în Prospectul de 
emisiune și în Regulile Fondului. 
Art. 22 Nerespectarea obligațiilor rezultând din prezentul Contract, referitoare la răscumpărarea titlurilor de participare, dă dreptul persoanei 
prejudiciate la acțiune în justiție. 
Art. 23 Fondul, prin SAI ERSTE, are dreptul la acțiune în justiție împotriva societăților de depozitare și distribuție pentru orice pierdere suferită ca 
urmare a neîndeplinirii culpabile sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor ce fac obiectul contractelor de depozitare și de distribuție, în 
condițiile stabilite prin acestea. 
 
Capitolul VII  Depozitarul 
 
Art. 24 Fondul, prin SAI ERSTE, a încheiat un contract de depozitare a activelor acestuia cu Banca Comercială Română S.A., societate 
administrată în sistem dualist, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 
J40/90/23.01.1991, Cod unic de înregistrare R361757. 
Banca Comercială Română S.A., denumită în continuare „Depozitarul”, este o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, 
înscrisă în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999.  
Depozitarul a fost autorizat de Autoritate prin Avizul nr. 27/04.05.2006 și înregistrat cu numărul PJR10/DEPR/400010 în Registrul public al 
Autorității. 
Art. 25 Pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile contractului de depozitare, Depozitarul este îndreptățit să primească, ca 
remunerație, următoarele tipuri de comisioane: 

A. comision de depozitare 
B. comision de custodie  

A. Comisionul de depozitare, construit în trepte, în funcție de volumul activelor aflate în depozitare, are o valoare maximă de 0,03%/lună, aplicată la 
valoarea medie lunară a Activului Net pentru Calcul Comisioane (ANCC), definit astfel: 
ANCC = Valoarea actualizată a activelor totale - Răscumpărări de plată - Cheltuieli de audit financiar - Cheltuieli estimate, menționate în Prospectul 
de emisiune aprobat de Autoritate - Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie, comision administrare, impozit pe venit, după caz) - 
Comisioane de subscriere (dacă este cazul). 
Trecerea de la o treaptă de comision la alta se va face începând cu luna următoare celei în care valoarea medie lunară a Activului Net pentru 
Calcul Comisioane (ANCC) al Fondului a atins tranșele valorice stabilite prin contractul de depozitare.  
B. Comisioanele de custodie se percep pentru următoarele activități:  
B.1. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețe reglementate din România:  
a) păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 0,1% anual aplicat la valoarea medie a portofoliului de instrumente financiare aflat în custodie; 
b) decontare fonduri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie:  



Comisioanele percepute de Depozitarul Central pentru serviciile de compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, atât pe baza 
netă cât și pe baza brută, conform listei de tarife și comisioane datorate de participanții la sistemul de compensare, decontare și registru, agenții 
custode și participanții compensatori, prevăzute de Codul Depozitarului Central + comisionul fix pe transe valorice: maxim 8 lei; 
c) procesare transferuri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie: maxim 15 lei; 
d) servicii de corporate action: maxim 15 lei / notificare / colectare. 
B.2. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare emise pe piețe externe: 
a) păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 

- maxim 0,55% anual, aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflate în custodie; 
- comision minim pentru un simbol: 4,00 EUR anual;  
- comision minim pentru un cont de custodie: 16,00 EUR anual; 

b) decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare ale emitenților din alte state:  
- maxim 200 EUR/tranzacție; 

c) servicii de corporate action: maxim 10 EUR / colectare. 
Art. 26 Orice modificare a contractului de depozitare intră în vigoare după aprobarea acesteia de către Autoritate, în conformitate cu prevederile 
reglementărilor în vigoare. 
 
Capitolul VIII  Forța majoră 
 
Art. 27 Forța majoră este acel eveniment neprevăzut, obiectiv și imposibil de înlăturat, ivit în cursul executării prezentului Contract și care împiedică 
părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. Cazul de forță majoră va exonera de răspundere partea care îl invocă. 
 
Capitolul IX  Continuarea contractului 
 
Art. 28 În caz de deces, reorganizare sau fuziune a unuia dintre investitori, Fondul își continuă existența prin succesorii legali sau beneficiarii 
îndreptățiți. 
 
Capitolul X  Lichidarea, transformarea, fuziunea Fondului 
 
Art. 29 Lichidarea, transformarea sau fuziunea Fondului se face în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. 
Art. 30 Orice modificare apărută în Fond (e.g. lichidare, fuziune etc.) se va face numai cu aprobarea prealabilă a C.N.V.M. și numai în termenii și 
condițiile impuse de reglementările în vigoare (e.g. proiect de fuziune, versiune actualizată a prospectului, declarații etc.). 
 
Capitolul XI  Litigii 
 
Art. 31 Orice litigiu în legătură cu executarea sau interpretarea prezentului Contract se va rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care o rezolvare 
amiabilă nu va fi posibilă în termen de maxim 30 de zile de la apariția litigiului, acesta va fi supus spre soluționare instanțelor competente.  
Art. 32 Creditorii SAI ERSTE, ai depozitarului, sub-depozitarilor sau ai deținătorilor de titluri de participare nu pot urmări în justiție activele Fondului, 
în tot sau în parte. 
 
Capitolul XII  Încetarea contractului 
 
Art. 33 Prezentul Contract încetează în situațiile prevăzute de Codul Civil Român sau în cazurile în care Autoritatea retrage autorizația de 
funcționare a Fondului. 
 
Capitolul XIII  Drepturile și obligațiile părților 
 
Art. 34 SAI ERSTE are obligația de a acționa cu diligență profesională maximă, corectitudine și transparență în interesul exclusiv al investitorilor, 
cu respectarea întocmai a reglementărilor prudențiale emise de Autoritate. SAI ERSTE trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea, 
înlăturarea, limitarea pierderilor, precum și pentru exercitarea și încasarea drepturilor aferente valorilor mobiliare și altor active din portofoliul 
administrat. 
Art. 35 SAI ERSTE are obligația de a comunica investitorilor orice informații solicitate cu privire la Fond.  
Art. 36 SAI ERSTE are obligația să evite situațiile care constituie conflict de interese, așa cum este acesta definit de reglementările în vigoare sau 
să asigure informarea investitorilor cu privire la cele care apar. 
Art. 37 Drepturile investitorilor Fondului sunt următoarele: 
a) să beneficieze de plata prețului de răscumpărare a titlurilor de participare; 
b) să obțină, la cerere, pe suport durabil, istoricul operațiunilor cu titluri de participare efectuate; 
c) să beneficieze, în condițiile legii, de confidențialitatea operațiunilor; 
d) să garanteze, cu titlurilor de participare deținute, pentru credite acordate de Banca Comercială Română S.A., prin încheierea cu banca a unui 
contract de cesiune de creanță, având ca obiect dreptul de răscumpărare a titlurilor de participare, care include atât dreptul de a formula cerere de 
răscumpărare, cât și dreptul de a încasa contravaloarea titlurilor de participare, în limita sumei datorate de titular. SAI ERSTE va bloca operațiunile 
de răscumpărare efectuate din contul investitorului în baza contractului de gaj încheiat între titularul contului de investiții și Banca Comercială 
Română S.A. Deblocarea operațiunilor de răscumpărare se face la primirea de către SAI ERSTE a documentelor care atestă încheierea gajului; 
e) să solicite și să obțină, pe suport durabil, orice informații referitoare la politica de investiții a Fondului și valoarea unitară a activului net la zi. 
Art. 38 Obligațiile investitorilor Fondului sunt următoarele: 
a) să achite comisioanele de subscriere și de răscumpărare, în conformitate cu documentele Fondului; 
b) să verifice corectitudinea înregistrării operațiunilor cu titluri de participare; 
c) să respecte condițiile menționate în Declarația de adeziune. 
 
 
 



Capitolul XIV  Dispoziții finale 
 
Art. 39 Prezentul Contract de societate este guvernat de legea română. Pe parcursul funcționării sale, Fondul se va supune reglementărilor legale 
apărute în acest domeniu. 
Art. 40 Prezentul Contract se completează cu dispozițiile Codului Civil Român și ale reglementărilor în vigoare. 
Art. 41 Prezentul Contract se redactează în 2 exemplare și intră în vigoare la data autorizării de către Autoritate. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/111 / 12.09.2013 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28  

din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 63, art. 65 și art. 87 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv  
în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004  
privind piața de capital, 

în baza prevederilor art. 131-133 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de 
administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

în conformitate cu prevederile art. 12 și art. 13 din Dispunerea de măsuri nr. 23/2012, 
analizând solicitarea societății S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. transmisă prin adresele înregistrate  

cu nr. 5578/06.03.2013, nr. 6119/12.03.2013, nr. 6777/18.03.2013, nr. 7129/20.03.2013, 7948/28.03.2013, nr. 8209/29.03.2013,  
nr. 10067/15.04.2013, nr. 10750/18.04.2013, nr. A-4145/30.05.2013, nr. A-7152/17.07.2013, nr. 8695/07.08.2013, nr. 8999/09.08.2013, 
nr. 9075/12.08.2013, nr. 9172/13.08.2013, nr. 9271/13.08.2013, nr. 9937/22.08.2013, nr. 10534/30.08.2013 și nr. 10994/05.09.2013, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 12.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BCR EXPERT, în conformitate cu 
prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate civilă și Actele adiționale nr. 2/2012 și nr. 3/2012 la Contractul de 
Servicii de depozitare nr. 1/09.04.2009 încheiat între S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. și Banca Comercială Română S.A.,  
în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează schimbarea denumirii Fondului deschis de investiții din BCR EXPERT în ERSTE EQUITY ROMANIA. 
Art. 3. Fondul deschis de investiții ERSTE Equity Romania va putea deține până la 100% din activele sale în valori mobiliare și 
instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale acestuia sau de un 
organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre și anume European Bank for Reconstruction and 
Development (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare) și European Investment Bank (Banca Europeană de Investiții), 
cu condiția respectării principiului dispersiei riscului, respectiv deținerea de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare 
aferente a cel puțin 6 emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni 
să nu depășească 30% din totalul activelor fondului. 
Art. 4. Se autorizează nota de informare a investitorilor S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării notei de 
informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile 
lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile  
după publicarea acesteia. 
Art. 5. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, altele decât cele referitoare la 
metodele de evaluare a activelor fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare  
a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute.  
S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în termen de  
24 de ore de la data publicării. 
Art. 6. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor Fondului Deschis de Investiții ERSTE EQUITY ROMANIA,  
în baza Dispunerii de măsuri nr. 23/2012, nu se vor aplica prevederile art. 133 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004 cu privire la 
retragerea investitorilor din O.P.C. 
Art. 7. Prezenta autorizație va fi comunicată societății S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. și se publică în Buletinul A.S.F.,  
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 

 
 
 
 
 



 
Anexă la Autorizația nr. A/111/12.09.2013 

 
PROSPECT DE EMISIUNE  

al Fondului deschis de investiții ERSTE Equity Romania  
Autorizat de C.N.V.M. cu Decizia nr. 3215/2005 

Numărul CSC 06 FDIR / 400024 din Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară 
 

Prezentul document, elaborat în conformitate cu reglementările în vigoare (e.g. Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu 
modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și 
societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital etc.) și conține 
informațiile necesare pentru ca investitorul potențial să poată aprecia în deplină cunoștință de cauză investiția pe care o va efectua și, în 
special, riscurile pe care aceasta le implică.  
 
În conformitate cu reglementările în vigoare, Regulile Fondului deschis de investiții ERSTE Equity Romania sunt parte integranta din prezentul 
Prospect de emisiune, fiind anexa la acesta. 
Informații complete despre fondul deschis de investiții ERSTE Equity Romania, denumit în continuare „Fondul” se pot obține la sediul SAI ERSTE 
Asset Management S.A. din București str. Uruguay nr. 14, sector 1, tel: 0372 269 999; fax:0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro; adresa de 
web: www.erste-am.ro. Notificări ale SAI ERSTE Asset Management S.A. vor fi publicate în Ziarul Financiar. 
Aprobarea inițierii și derulării ofertei publice continue de titluri de participare ale Fondului de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare 
(C.N.V.M.) nu implica în nici un fel aprobarea sau evaluarea de către aceasta a calității plasamentului în respectivele titluri de participare, ci 
evidențiază respectarea de către ofertant a prevederilor reglementărilor în vigoare. 
Investiția în Fond nu este un depozit bancar iar băncile în calitatea lor de acționar a unei societăți de administrare a investițiilor nu oferă nici o 
garanție investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite. 
Investiția în fonduri deschise de investiții comporta nu numai avantajele ce ii sunt specifice, dar și riscul nerealizării ob iectivelor, inclusiv al unor 
pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investiție fiind, de regula, proporționale cu riscul.  
 
 
CUPRINS 
 
CAPITOLUL 1  Informații despre societatea de administrare a investițiilor 

1.1. Datele de identificare ale societății de administrare a investițiilor 
1.2. Capital social 
1.3. Consiliul de supraveghere 
1.4. Grupul financiar din care face parte societatea de administrare a investițiilor 

CAPITOLUL 2  Informatii despre Depozitar 
CAPITOLUL 3  Informatii cu privire la Fond 

3.1. Identitatea Fondului 
3.2. Descrierea obiectivelor Fondului 

3.2.1. Obiectivul financiar al Fondului 
3.2.2. Politica de investitii a Fondului 
3.2.3. Durata recomandata de investire 
3.2.4. Factori de risc 

3.3. Analiza oportunitatilor de investitie 
3.4. Descrierea caracteristicilor titlurilor de participare 
3.5. Informații cu privire la emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare 

3.5.1. Proceduri pentru subscrierea titlurilor de participare 
3.5.2. Proceduri pentru rascumpararea titlurilor de participare 
3.5.3. Suspendarea emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare 
3.5.4. Calendar operațiuni cu titluri de participare 
3.5.5. Distributia titlurilor de participare 

3.6. Determinarea valorii activului net al fondului 
3.6.1. Reguli de evaluare a activelor 
3.6.2. Metoda de calcul a valorii activului net 
3.6.3. Frecvența calculării valorii activului net 
3.6.4. Mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net 
3.6.5. Valoarea inițială a titlului de participare 

3.7. Comisioane și cheltuieli 
3.7.1. Comisioane suportate de investitori 
3.7.2. Alte comisioane și cheltulieli 

3.8. Fuziunea și lichidarea Fondului 
3.9. Regimul fiscal 
3.10. Auditorul Fondului 

CAPITOLUL 4  Întocmirea și distribuirea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile semestriale 
4.1. Raportări contabile semestriale 
4.2. Situații financiare anuale 

CAPITOLUL 5  Determinarea și repartizarea veniturilor 
CAPITOLUL 6  Raportari periodice 
CAPITOLUL 7  Activități delegate conform reglementărilor în vigoare 
CAPITOLUL 8  Protectia persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

mailto:office@erste-am.ro
http://www.erste-am.ro/


 
 
CAPITOLUL 1  Informații despre societatea de administrare a investițiilor 
 
1.1. Datele de identificare ale societății de administrare a investițiilor 
Societatea de administrare a Fondului Deschis de Investiții ERSTE Equity Romania este S.A.I. ERSTE Asset Management S.A., denumită în 
continuare SAI ERSTE, societate administrată în sistem dualist, constituită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile 
comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor specifice aplicabile pieței de capital, cu o 
durată de funcționare nedeterminată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/17060/2008, Cod unic de înregistrare 24566377, 
având sediul în București, str. Uruguay nr. 14, sector 1, capital social subscris și vărsat 6.000.000 RON, tel: 0372 269 999, fax: 0372 870 995; e-
mail: office@erste-am.ro; adresa de web: www.erste-am.ro. 
SAI ERSTE a fost autorizata de C.N.V.M. prin Decizia nr. 98/21.01.2009 și este înregistrată cu numărul PJR05SAIR / 4000028 din Registrul public 
al Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritatea. 
La data autorizării Prospectului, SAI ERSTE nu are sedii secundare.  
SAI ERSTE administrează Fondurile Deschise de Investiții: ERSTE Money Market RON, ERSTE Balanced RON, ERSTE Bond Flexible RON, 
ERSTE Absolute Return 25 EUR, ERSTE Absolute Return 15 EUR, ERSTE Absolute Return 25 EUR și Erste Bond Flexible Romania EUR, 
precum și portofolii individuale de investiții ale persoanelor fizice, juridice sau ale entităților fără personalitate juridică. 
 
1.2. Capital social subscris și vărsat al SAI ERSTE este de 6.000.000 lei. 
 
1.3. Consiliul de supraveghere al SAI ERSTE este format din următorii membrii: 
Heinz BEDNAR - Președinte al Consiliului de Supraveghere.  
Experiență de peste 21 de ani pe piața financiar-bancara austriaca: GiroCredit Bank AG Viena - Departamentul de analiza financiara; 
Vicepreședinte al Investment Bank Austria; CEO Erste Sparinvest KAG; Președinte Directorat Erste Asset Management GmbH; Președinte al 
Austrian Association of Investment Funds (VOIG), membră a European Fund and Asset Management Association (EFAMA). 
Dindar BACTALI - membru al Consiliului de Supraveghere 
În prezent Director Regional Retail BCR Regiunea București; experiența de peste 15 ani pe piața financiar-bancara româneasca:Director Relații cu 
Clienții pentru Banca Turco-Română și Banca Tiriac; Director de Sucursala la Eurom Bank și Libra Bank; Director Regional Regiunea București în 
cadrul Raiffeisen Bank Romania. 
Lizica Elena FENESAN - membru al Consiliului de Supraveghere 
În prezent Director Regional Retail BCR Regiunea Sud; experiența bancara de peste 10 ani: ABN Amro Unicredit Romania și BCR. Experiența 
profesionala acoperă atât domeniul de coordonare vânzări segmente clientela, cat și managementul riscurilor. Expunere internațională prin 
programul Group Leadership Development la nivelul Grupului Erste Bank 
Directoratul și conducerea SAI ERSTE este format din următorii membrii: 
Dragoș Valentin NEACSU - Președinte/Director General Executiv 
Experiență de peste 15 ani pe piața financiara româneasca și internațională: CEO SNCDD, CEO Raiffeisen Capital & Investment, membru în 
Comitetul Bursei de Valori București, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, reprezentant al României în diferite instituții financiare 
internaționale, membru al echipei de negociere a parteneriatului strategic cu Banca Mondiala, negociator al acordului pentru recuperarea creanțelor 
din Irak, promotor al pachetului legislativ privind fondurile ipotecare și al introducerii pensiilor administrate privat; Președinte al Asociației 
Administratorilor de Fonduri din Romania (AAF) din Aprilie 2011; membru al Asociației Analiștilor Financiar Bancari din Romania (AAFBR); fondator 
al Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR); absolvent al primei generații a programului canadian MBA, în baza 
parteneriatului dintre Universitatea Quebec Montreal și ASE București și al Facultății de Instalații din cadrul Universității Tehnice pentru Construcții 
București. 
Teodora Valentina BEREVOIANU - Director Executiv Financiar  
Experiență de peste 10 ani pe piața financiar-bancara româneasca: Koller & Stefan Transconstruct S.R.L. București, T-Grup Impex S.R.L. 
București, SAI BCR Asset Management S.A. București; pregătire profesionala temeinica:membru autorizat CECCAR Romania, master în Finanțe, 
Bănci și Piața de Capital ASE București. 
Roland Claudiu TAMAS - Director  
Experiență de peste 5 ani pe piața financiar-bancara austriaca și internațională: MLP Vermögensberatung, consultant financiar pentru clienți privați; 
Erste Sparinvest KAG, Asset Management CEE, Country Specialist; Erste Asset Management GmbH, Strategy, Finance & Subsidiaries-Senior 
Manager; coordonarea subsidiarelor din Romania, Croația și Serbia. 
Aceștia se înlocuiesc reciproc. 
 
1.4. Grupul financiar din care face parte societatea de administrare a investițiilor 
SAI ERSTE a fost fondată la sfârșitul anului 2008 în București, România și este membră a Grupului Erste Asset Management GmbH. Erste Asset 
Management GmbH este responsabilă de coordonarea și desfășurarea activităților de administrare a investițiilor din cadrul Grupului financiar 
ERSTE, reprezentând unul dintre liderii sistemului financiar din Europa Centrală și de Est. 
 
CAPITOLUL 2  Informații despre Depozitar 
 
În baza contractului de depozitare încheiat de SAI ERSTE, depozitarul Fondului este Banca Comercială Română S.A., societate administrată în 
sistem dualist, cu sediul în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/90/23.01.1991, 
Cod unic de înregistrare R361757, telefon 0373.511.715; fax 021.302.19.86, adresa de web: http://www.bcr.ro. 
Banca Comercială Română S.A., denumită în continuare „Depozitarul”, este o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, 
înscrisă în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999. 
Depozitarul a fost autorizat de C.N.V.M. prin Avizul nr. 27/04.05.2006 și este înregistrat cu numărul PJR10 / DEPR / 400010 în Registrul public al 
Autorității.  
Responsabilitățile Depozitarului sunt detaliate în Regulile Fondului. 
 
 

mailto:office@erste-am.ro
http://www.erste-am.ro/


CAPITOLUL 3  Informații cu privire la Fond 
 
3.1. Identitatea Fondului 
Fondul deschis de Investiții ERSTE Equity Romania, administrat de SAI ERSTE, a fost autorizat de C.N.V.M. prin Decizia 3215/2005 și este 
înregistrat cu nr. CSC 06 FDIR/400024 în Registrul public al Autorității.  
Fondul s-a constituit prin contractul de societate civila autorizat la data de 09.10.2007 și actualizat la data de ________________. Durata Fondului 
este nedeterminata.  
În conformitate cu standardul European Fund and Asset Management Association (Clasificarea Fondurilor Europene - The European Fund 
Classification EFC Categories, Aprilie 2012), unde și Asociația Administratorilor de Fonduri din Romania este membra, ținând seama de politica de 
investiții anunțată în prezentul Prospect de emisiune, Fondul este un fond de acțiuni, care investește cel puțin 85% din activele sale în instrumente 
cu venit variabil, din care 80% în instrumente cu venit variabil emise de societăți cu piața principala de listare în Romania.  
Având în vedere obiectivele și politica de investiții a Fondului, acesta se adresează persoanelor fizice, juridice sau entități fără personalitate juridică 
care sunt dispuse sa își asume un grad de risc ridicat. 
 
3.2. Descrierea obiectivelor Fondului 
 
3.2.1. Obiectivul financiar al Fondului  
Obiectivul Fondului constă în mobilizarea de resurse financiare, printr-o ofertă continuă de titluri de participare, în vederea efectuării de plasamente 
pe piețele de capital, în condițiile unui grad ridicat de risc asumat, specific politicii de investiții prevăzută în prezentul Prospect de emisiune.  
Alocarea strategică reprezintă alocarea portofoliului Fondului pe categorii de active, pe termen lung; pe termen scurt și mediu, SAI ERSTE poate 
devia de la această alocare strategică, pentru a exploata oportunitățile pe care le oferă evoluția piețelor financiare. 
Alocarea strategică a portofoliului Fondului este: 90% acțiuni și 10% în instrumente ale pieței monetare și instrumente financiare derivate, în scopul 
obținerii unor randamente superioare unui benchmark 
Benchmark:  
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3.2.2. Politica de investiții a Fondului  
Politica de investiții a Fondului are ca obiectiv stabilitatea din punct de vedere al performanței și menținerea unui grad optim de lichiditate, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare. 
Politica de investiții a Fondului va urmări diversificarea portofoliului în vederea dispersiei riscului activele Fondului fiind investite cu precădere în 
acțiuni emise de companiile blue-chips. 
SAI ERSTE nu va efectua în numele Fondului vânzări descoperite de valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare sau alte instrumente 
financiare definite conform reglementărilor în vigoare.  
Conform reglementărilor în vigoare, Fondul nu va investi în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. mai mult de 10% din 
activele sale. 
Atunci când Fondul investește în titlurile de participare ale altor O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. care sunt administrate SAI ERSTE sau de către orice altă 
societate de care SAI ERSTE este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o participație substanțială, directă sau indirectă, 
comisioanele de cumpărare și răscumpărare au valoarea zero. 
Pentru investițiile efectuate în titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau A.O.P.C. administrate de alte societăți de administrare a investițiilor din 
state membre sau tari terțe (cu aprobarea/autorizarea Autorității), Fondul va putea incasa comisioane (in sens de rambursare), corespunzătoare 
investiției efectuate în respectivul O.P.C., comisioane care vor fi considerate ca și venit al Fondului. 
A. Categoriile de instrumente financiare în care investește Fondul. 
a) acțiuni și instrumente ale pieței monetare înscrise sau tranzacționate pe o piață reglementată astfel cum aceasta este definită de legislația în 
vigoare sau tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate din Romania sau dintr-un alt stat membru; 
b) acțiuni și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-o tară terță sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-o 
tară terță, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să fie 
aprobată de Autoritate. 
c) acțiuni nou emise, în următoarele condiții:  

1) condițiile de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacționare pe bursă sau pe o altă piață 
reglementată care operează regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să fie 
aprobată de Autoritate. 
2) această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune.  

d) titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. cu caracteristicile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din OUG nr. 32/2012, stabilite sau nu 
în state membre, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:  

1) A.O.P.C. sunt autorizate conform unei legislații care prevede că acestea sunt subiectul unei supravegheri echivalate de Autoritate cu aceea 
prevăzută în reglementările în vigoare sau intre Autoritate și autoritatea competentă din statul de origine exista încheiat un acord de cooperare;  
2) nivelul de protecție a investitorilor în respectivele A.O.P.C. este echivalent cu acela al investitorilor în O.P.C.V.M. și, în special, regulile 



referitoare la segregare, împrumuturi și vânzări pe poziția descoperită a valorilor mobiliare și instrumentelor pieței monetare sunt similare 
prevederilor reglementărilor în vigoare;  
3) activitățile A.O.P.C. fac obiectul unor rapoarte semestriale și anuale, care permit o evaluare a activului și a pasivului, a veniturilor și a 
operațiunilor din perioada de raportare;  
4) maximum 10% din activele totale ale celorlalte O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. în care se intenționează să se investească, pot să fie investite în 
titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și A.O.P.C.; 

e) depozite constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadență care nu depășește 12 
luni, cu condiția ca sediul social al instituției de credit să fie situat în România ori într-un stat membru. În situația în care acesta se află într-o țară 
terță, instituția de credit trebuie să fie supusa unor reguli prudențiale evaluate de către Autoritate ca fiind echivalente acelora emise de către 
Uniunea Europeană;  
f) instrumente financiare derivate, incluzând și pe cele care implică decontarea finală a unor fonduri bănești, tranzacționate pe o piață reglementată 
în sensul prevederilor pct. a) și b) și/sau instrumente financiare derivate, negociate în afara pieței reglementate, cu îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiții: 

1) activul suport constă în instrumentele prevăzute în prezentul alineat, indici financiari, rata dobânzii și cursul de schimb, în care Fondul poate 
investi, potrivit obiectivelor sale de investiții, așa cum sunt prevăzute în prezentul Prospect de emisiune; 
2) contrapărțile, în cadrul negocierii derulate în afara piețelor reglementate, sunt entități, subiect al supravegherii prudențiale, care aparțin 
categoriilor aprobate de Autoritate;  
3) instrumentele financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice, de încredere și verificabile, și pot 
fi vândute, lichidate sau poziția poate fi închisă, la inițiativa Fondului, în orice moment, la valoarea lor justă, printr-o tranzacție de sens contrar; 

g) instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, care sunt lichide și au o valoare care poate fi precis 
determinată în orice moment, cu condiția ca emisiunea sau emitentul să fie supuse reglementărilor referitoare la protecția investitorilor și a 
economiilor acestora, cu condiția ca acestea: 

1) să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrală, locală sau regională, de o bancă centrală dintr-un stat membru, de Banca 
Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții, de o țară terță sau, în situația statelor federale, de unul 
dintre membrii componenți ai federației, sau de un organism public internațional, din care fac parte unul sau mai multe state membre, sau  
2) să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe piețele reglementate, menționate de reglementările în vigoare; sau  
3) să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudențiale, potrivit criteriilor definite de legislația europeana sau de o 
entitate care este subiect al unor reguli prudențiale și se conformează acestora, reguli validate de Autoritate ca fiind cel puțin la fel de stricte 
precum cele prevăzute de legislația europeana; sau  
4) să fie emise de alte entități care aparțin categoriilor aprobate de Autoritate cu condiția ca investiții le în astfel de instrumente să fie subiect al 
unei protecții a investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută la pct. 1, 2 și 3, și ca emitentul să fie o societate al cărei capital și rezerve să se 
ridice la cel puțin echivalentul a 10.000.000 euro, care își prezintă și își publică conturile anuale conform legislației europene aplicabile, sau o 
entitate care în cadrul unui grup de societăți care conține una sau mai multe societăți listate, are rolul de a finanța grupul sau este o entitate 
dedicată finanțării vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de finanțare.  

În conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, Fondul nu poate investi în metale prețioase sau înscrisuri care atestă deținerea acestora. 
B. Diversificare prudenta 
(1) Fondul nu poate deține mai mult de 5% din activele sale în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de același emitent și nu 
poate deține mai mult de 20% din activele sale în depozite constituite la aceeași entitate.  
(2) Expunerea Fondului la riscul de contraparte într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate nu 
poate depăși:  
a) 10% din activele sale, atunci când contrapartea este o instituție de credit cu sediul în Romania ori intr-un stat membru. În situația în care aceasta 
se afla intr-o țară terță, instituția de credit trebuie sa fie supusa unor reguli prudențiale evaluate de către Autoritate ca fiind echivalente acelora 
emise de Uniunea Europeana; sau  
b) 5% din activele sale, în alte cazuri.  
(3) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 10% cu condiția ca valoarea totală a valorilor mobiliare și a 
instrumentelor pieței monetare deținute de un Fond în fiecare din emitenții în care deține peste 5% din activele sale să nu depășească, în niciun 
caz, 40% din valoarea activelor Fondului. Această limită nu se aplică depozitelor și tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate negociate în 
afara piețelor reglementate încheiate cu instituții financiare care fac obiectul unei supravegheri prudențiale.  
(4) În condițiile respectării limitelor individuale stabilite la alin. (1) și (2), Fondul nu poate combina într-o proporție mai mare de 20% din activele 
sale:  
a) investițiile în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de aceeași entitate;  
b) depozitele constituite la aceeași entitate; sau  
c) expunerile care decurg din tranzacții cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate cu aceeași entitate.  
(5) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită, până la maximum 35%, în situația în care valorile mobiliare sau instrumentele pieței 
monetare sunt emise ori garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale statului membru, de o țară terță sau de organisme publice 
internaționale din care fac parte unul ori mai multe state membre.  
(6) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 25% pentru anumite obligațiuni, dacă acestea sunt emise de către o 
instituție de credit care își are sediul social într-un stat membru și care este supusă unei supravegheri speciale efectuate de către autoritățile 
publice, cu rolul de a proteja deținătorii de obligațiuni. În particular, sumele rezultate din emisiunea acestor obligațiuni trebuie investite, conform 
legislației, în active care, pe toată durata de viață a obligațiunilor, vor acoperi creanțele rezultate din obligațiuni și care, în caz de insolvabilitate sau 
de faliment al emitentului, vor fi utilizate cu prioritate pentru rambursarea principalului și plata dobânzilor acumulate.  
(7) Dacă un Fondul deține mai mult de 5% din activele sale în obligațiunile menționate la alin. (6) și emise de către un singur emitent, valoarea 
totală a acestor dețineri nu poate depăși 80% din valoarea activelor Fondului.  
(8) Valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare prevăzute la alin. (5) și (6) nu sunt luate în considerare pentru aplicarea limitei de 40% 
menționate la alin. (3).  
(9) Limitele prevăzute la alin. (1)-(7) nu pot fi combinate, iar deținerile de valori mobiliare sau de instrumente ale pieței monetare emise de aceeași 
entitate, de depozite sau de instrumente financiare derivate, efectuate cu respectiva entitate conform alin. (1)-(7) nu pot depăși, în niciun caz, 
totalul de 35% din activele Fondului.  
(10) Societățile incluse în cadrul unui grup în scopul consolidării situațiilor financiare, potrivit legislației europene și regulilor contabile recunoscute 
pe plan internațional, sunt considerate ca fiind o singură entitate în scopul calculării limitelor prevăzute în prezentul articol.  



(11) Sunt permise investițiile cumulative în valori mobiliare și în instrumente ale pieței monetare în cadrul aceluiași grup până la o limită de 20%.  
(12) Fondul poate deține titluri de participare ale unui alt O.P.C.V.M. sau A.O.P.C., cu condiția să nu plaseze mai mult de 20% din activele sale în 
titlurile de participare ale aceluiași O.P.C.V.M., respectiv 10% în titlurile de participare ale aceluiași A.O.P.C. Deținerea de titluri de participare 
emise de A.O.P.C. nu poate depăși, în total, 30% din activele Fondului. 
(13) Fondul nu poate deține mai mult de:  
a) 10% din acțiunile fără drept de vot ale unui emitent;  
b) 10% din obligațiunile unui emitent;  
c) 25% din titlurile de participare ale unui O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. menționate la art. 82 lit. d din OUG nr. 32/2012;  
d) 10% din instrumentele pieței monetare emise de un emitent 
Limitele prevăzute la lit. b), c) și d) pot fi depășite în momentul achiziției numai dacă valoarea brută a obligațiunilor sau a instrumentelor pieței 
monetare ori valoarea netă a titlurilor emise nu poate fi calculată la momentul achiziției.  
C. Depășiri 
Fondul poate să depășească limitele de investiții prevăzute de reglementările în vigoare în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente 
instrumentelor financiare care sunt incluse în activul său, cu condiția ca depășirea respectivă să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 90 de 
zile.  
Dacă limitele de deținere a instrumentelor financiare, astfel cum sunt prevăzute de reglementările în vigoare sunt depășite, din motive 
independente de controlul Fondului sau ca rezultat al exercitării drepturilor de subscriere, acesta trebuie să adopte, ca obiectiv prioritar al 
tranzacțiilor sale de vânzare, măsuri de remediere în cel mai scurt timp a situației, cu respectarea intereselor deținătorilor de titluri de participare. 
În conformitate cu prevederile art. 87 din OUG nr. 32/2012 și având în vedere Decizia Autorității nr. _________________, Fondul poate să dețină 
până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice 
locale ale acestuia sau de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre, și anume European Bank for 
Reconstruction and Development (Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare) și European Investment Bank (Banca Europeană de 
Investiții). Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie să dețină valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase emisiuni 
diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare aferente oricăreia dintre cele șase emisiuni să nu depășească 30% din 
totalul activelor sale.  
D. Tehnici de administrare a portofoliului 
În activitatea de administrare a portofoliului, SAI ERSTE: 
- va utiliza investirea în instrumente financiare derivate atât pentru realizarea obiectivelor prevăzute de prezentul Prospect de emisiune, cât și 
pentru acoperirea riscului; 
- va efectua operațiuni de piață monetară, respectiv cumpărări / vânzări reversibile de active eligibile pentru tranzacționare: 

a) cumpărări reversibile - tranzacții reversibile în cadrul cărora Fondul cumpără active eligibile pentru tranzacționare, cu angajamentul 
contrapărții de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției; transferul proprietății 
asupra activelor eligibile respective se realizează prin mecanismul „livrare contra plată“; 
b) vânzări reversibile - tranzacții reversibile în cadrul cărora Fondul vinde active eligibile pentru tranzacționare, angajându-se să răscumpere 
respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției; transferul proprietății asupra activelor eligibile 
respective se realizează prin mecanismul „livrare contra plată“. 

 
3.2.3. Durata recomandata de investire 
Având în vedere natura plasamentelor care urmează a fi realizate de Fond, se recomandă investitorilor plasarea resurselor financiare pe un termen 
cuprins între cinci (5) și șapte (7) ani. 
 
3.2.4. Factori de risc 
Investiția în fonduri deschise de investiții comportă atât avantajele care îi sunt specifice, cât și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi 
pentru investitor, veniturile rezultate din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul.  
SAI ERSTE stabilește, implementează și menține o politică de administrare a riscului adecvată și documentată care identifică riscurile la care este 
sau ar putea fi expus Fondul, respectiv: 
a) risc de piață reprezintă riscul de pierdere care decurge din fluctuația valorii de piață a pozițiilor din portofoliul Fondului, fluctuație care poate fi 
atribuită modificării variabilelor pieței, cum ar fi ratele dobânzii, ratele de schimb valutar, prețurile acțiunilor și ale mărfurilor sau solvabilitatea unui 
emitent;  
b) risc de contraparte reprezintă riscul de pierdere care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o tranzacție să nu își îndeplinească obligațiile 
înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent tranzacției;  
c) risc de lichiditate reprezintă riscul ca o poziție din portofoliul Fondului să nu poată fi vândută, lichidată sau închisă cu costuri limitate într-un 
interval de timp rezonabil de scurt, fiind afectată capacitatea Fondului de a-și respecta în orice moment obligațiile de răscumpărare și plată. 
d) risc operațional reprezintă riscul de pierdere care decurge din caracterul necorespunzător al proceselor interne și din erori umane și deficiențe 
ale sistemelor SAI ERSTE sau din evenimente externe și include riscul juridic și de documentare și riscul care decurge din procedurile de 
tranzacționare, decontare și evaluare desfășurate în numele Fondului.  
SAI ERSTE evaluează, monitorizează și revizuiește periodic caracterul adecvat și eficiența politicii de administrare a riscului și notifică Autorității 
orice modificare importantă a politicii de administrare a riscului.  
 
3.3. Analiza oportunităților de investiție 
Analiza oportunităților de investire se efectuează de către Direcția Investiții, decizia privind plasarea resurselor Fondului luându-se cu respectarea 
prevederilor reglementărilor în vigoare, a politicii de investiții prevăzută de prezentul Prospect de emisiune și în conformitate cu procedurile și 
politicile interne aprobate de Directoratul SAI ERSTE. 
 
3.4. Descrierea caracteristicilor titlurilor de participare 
Titlul de participare emis de Fond reprezintă o deținere de capital a unei persoane fizice, juridice sau a unei entități fără personalitate juridică în 
activele Fondului, denominate în lei, dematerializate, sub formă de înregistrare în cont.  
Titlurile de participare sunt de un singur tip, plătite integral în momentul subscrierii, conferind deținătorilor drepturi și obligații egale și sunt 
răscumpărabile continuu din activele Fondului, la cererea investitorilor. 
Valoarea unui titlu de participare se rotunjește la 4 zecimale. 



Fondul nu va emite alte instrumente financiare în afara titlurilor de participare. Participarea la Fond este deschisă oricărei persoane fizice, juridice 
sau entități fără personalitate juridică, română sau străină, care aderă la Fond prin semnarea Declarației de adeziune și a Cererii de subscriere 
pentru titluri de participare și plătește suma subscrisă în contul colector al Fondului. De asemenea, participarea la Fond se poate face și în urma 
dobândirii de titluri de participare prin moștenire sau fuziune. 
Având în vedere prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din străinătate 
obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii, persoanele nou intrate nu pot 
investi direct sau indirect în Fond.  
Persoanelor fizice autorizate (PFA) li se aplică aceleași prevederi ale documentelor Fondului ca și investitorilor persoane fizice.  
Investitorii pot efectua operațiuni de subscriere / răscumpărare în orice localitate din țară în care există sedii ale distribuitorilor, precum și la sediul 
SAI ERSTE. 
Drepturile investitorilor Fondului sunt următoarele: 

a) sa beneficieze de plata prețului de răscumpărare a titlurilor de participare; 
b) să obțină, la cerere, extrasul de cont cu operațiunile efectuate intr-o perioada anterioara, care se va transmite la adresa de 
corespondenta și la adresa de e-mail indicata de investitor în declarația de adeziune;  
c) sa beneficieze în condițiile legii de confidențialitatea operațiunilor; 
d) să garanteze, cu titlurile de participare deținute, pentru credite acordate de Banca Comerciala Romana SA, prin încheierea cu Banca a 
unui Contract de cesiune de creanță, având ca obiect dreptul de răscumpărare a titlurilor de participare, care include atât dreptul de a 
formula cerere de răscumpărare, cat și dreptul de a incasa contravaloarea titlurilor de participare, în limita sumei datorate de titular. SAI 
ERSTE va bloca operațiunile de răscumpărare efectuate din contul investitorului în baza contractului de gaj încheiat intre titularul contului și 
Banca Comerciala Romana. Deblocarea operațiunilor de răscumpărare se face la primirea de către SAI ERSTE a documentelor care 
atesta încheierea gajului. 
e) sa solicite și să obțină orice informații referitoare la politica de investiții a Fondului și valoarea unitara a activului net la zi. 

Obligațiile investitorilor Fondului sunt următoarele: 
a) sa achite comisioanele de subscriere și de răscumpărare, în conformitate cu documentele Fondului; 
b) sa verifice corectitudinea înscrierii operațiunilor cu titluri de participare; 
c) sa respecte condițiile menționate în Declarația de adeziune. 

 
3.5. Informații cu privire la emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare 
 
3.5.1. Proceduri pentru subscrierea titlurilor de participare 
Prin aderarea la Fond, investitorii devin parte a contractului de societate și se supun prevederilor Prospectului de emisiune al Fondului. SAI ERSTE 
va publica în Ziarul Financiar o notificare referitoare la modificarea documentelor Fondului, ori de câte ori această operațiune are loc.  
Declarația de adeziune cuprinde mențiunea: „Prin prezenta certific că am primit, am citit și am înțeles prevederile Prospectului de emisiune al 
Fondului Deschis de Investiții ERSTE Equity Romania”.  
Cererea de subscriere, însoțită de dovada plății, odată depusă la sediile distribuitorilor sau la sediul SAI ERSTE, după caz, este irevocabilă.  
În cazul persoanelor fizice, Declarația de adeziune și Cererea de subscriere inițială sunt completate și semnate de titular. Investitorii persoane fizice 
pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți pentru efectuarea operațiunilor ulterioare de subscriere/răscumpărare, fie (i) completând Clauza de 
împuternicire a Declarației de adeziune cu datele de identificare ale împuternicitului / împuterniciților, fie (ii) printr-o o procura în forma autentica în 
acest sens. 
În cazul persoanelor juridice, Declarația de adeziune și Cererea de subscriere inițială pot fi completate și semnate fie de către reprezentanții legali, 
fie de către persoanele împuternicite în acest sens, pe baza unei procuri în forma autentica. Dacă operațiunile ulterioare celei inițiale urmează să 
fie efectuate și/sau de altă persoană decât reprezentantul legal, acesta completează Clauza de împuternicire a Declarației de adeziune cu datele 
de identificare ale împuternicitului sau printr-o o procură în forma autentica în acest sens. 
Calitatea de investitor și deținerea de titluri de participare este atestată de Certificatul de investitor. La efectuarea primei operațiuni de cumpărare 
de titluri de participare, SAI ERSTE deschide investitorului un cont de investiții, eliberându-i Certificatul de investitor. 
Participarea inițială este de minim 100 lei. 
Orice deținător de titluri de participare are obligația de a deține în permanență cel puțin un titlu de participare. 
Plata titlurilor de participare subscrise se face în lei, prin virament bancar, în conturile colectoare ale Fondului, conturi deschise la instituții de credit 
în acest scop, astfel: 
- ordin de plata din cont curent; 
- transfer la ATM din cont de card emis de Banca Comercială Română S.A.; - transfer prin debitarea contului curent deschis la Banca Comercială 
Română S.A. (daca investitorul nu are cont curent la Banca Comercială Română S.A., acesta va fi deschis anterior efectuării operațiunilor cu titluri 
de participare). 
A. Subscrierea directa  
Pentru subscrierile ulterioare, investitorii Fondului pot opta pentru varianta de subscriere directă, precizată expres în Declarația de adeziune, prin 
care autorizează SAI ERSTE să emită titluri de participare pe contul de investiții, în baza unui transfer bancar, confirmat de extrasul contului 
colector al Fondului, fără semnarea unei Cereri de subscriere. Transferul bancar trebuie să conțină datele de identificare ale investitorului: nume, 
prenume și cod numeric personal sau denumire și cod unic de înregistrare, după caz.  
Lipsa acestor date de identificare poate determina nerespectarea termenului prevăzut de prezentul Prospect de emisiune pentru alocarea titlurilor 
de participare corespunzătoare în contul de investiții. SAI ERSTE nu își asumă răspunderea pentru posibilele întârzieri de alocare sau anulări de 
titluri de participare rezultate în astfel de situații. 
B. Subscrierea sistematică 
Investitorii Fondului pot opta pentru modalitatea de investire sistematică, precizată expres în Declarația de adeziune, prin care autorizează SAI 
ERSTE să emită titluri de participare pe contul de investiții, în baza unui transfer bancar, confirmat de extrasul contului colector al Fondului, fără 
semnarea unei Cereri de subscriere.  
Prin Declarația de adeziune, investitorul stabilește perioada de investire în ani (minim 1 an) și suma lunară subscrisă, care nu poate fi mai mica de 
100 lei.  
În această perioadă sunt permise răscumpărări doar cu condiția ieșirii din programul de subscriere sistematică. De asemenea, nerespectarea 
condițiilor stabilite inițial prin Declarația de adeziune (suma minimă lunară, perioada de investire) are drept consecință ieșirea din programul de 
subscriere sistematică. 



La terminarea perioadei de investire pentru subscrierea sistematică, stabilită în Declarația de adeziune, investitorul poate prelungi acest tip de 
subscriere numai prin semnarea documentelor corespunzătoare la sediul SAI ERSTE sau la sediile distribuitorilor. Dacă investitorul nu prelungește 
perioada de investire pentru subscriere sistematică sau dacă nu optează pentru subscrierea directă, orice sumă care creditează contul colector al 
Fondului va fi returnată investitorului, în lipsa unei Cereri de subscriere semnată de acesta. 
Lunar, în perioada de investire, investitorul plătește, în contul colector al Fondului, suma stabilită. Transferul bancar trebuie să conțină datele de 
identificare ale investitorului: nume, prenume și cod numeric personal sau denumire și cod unic de înregistrare, după caz.  
Lipsa acestor date de identificare poate determina nerespectarea termenului prevăzut de prezentul Prospect de emisiune pentru alocarea titlurilor 
de participare corespunzătoare în contul de investiții. SAI ERSTE nu își asumă răspunderea pentru posibilele întârzieri de alocare sau anulări de 
titluri de participare rezultate în astfel de situații. 
 
3.5.2. Proceduri pentru răscumpărarea titlurilor de participare  
Investitorii au dreptul de a răscumpăra oricând, integral sau parțial, titlurile de participare deținute. În cazul în care, ca urmare a unei Cereri de 
răscumpărare, investitorul ar rămâne cu mai puțin de un titlu de participare, în mod obligatoriu, cu aceeași ocazie, va fi răscumpărată automat și 
fracțiunea reziduală. 
Cererea de răscumpărare, odată depusă la sediile distribuitorilor sau la sediul SAI ERSTE, după caz, este irevocabilă. 
Cererea de răscumpărare poate fi depusă, în cazul persoanelor fizice, atât de către titulari, cât și de către împuterniciții acestora.  
În cazul persoanelor juridice, Cererea de răscumpărare poate fi depusă de către reprezentanții legali sau de către persoanele împuternicite în acest 
sens.  
Pe baza Cererii de răscumpărare, SAI ERSTE calculează suma cuvenită investitorului, iar unitățile distribuitorului vor efectua plata răscumpărărilor 
numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare de la SAI ERSTE. 
Nu se efectuează plăți în numerar la sediul SAI ERSTE sau la sediile distribuitorilor.  
Plata prin virament se efectuează în contul bancar indicat de investitor, respectiv de către împuternicit, în Cererea de răscumpărare. La plata prin 
virament a sumei cuvenite la răscumpărare, eventualele comisioane interbancare cad în sarcina investitorului. În cazul unor neconcordanțe sau 
erori în datele personale transmise de investitori în vederea transferării sumelor cuvenite, comisioanele suplimentare aferente operațiunilor 
efectuate în plus se recuperează integral de la investitor. 
 
3.5.3. Suspendarea emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare 
În situații excepționale și numai pentru protejarea interesului deținătorilor de titluri de participare, SAI ERSTE poate suspenda temporar subscrierea 
/ răscumpărarea acestora, cu respectarea prevederilor prezentului Prospect de emisiune și reglementărilor în vigoare și va comunica Autorității, 
fără întârziere, decizia sa. În cazul în care apreciază că suspendarea dispusă de SAI ERSTE nu s-a făcut cu respectarea prevederilor aplicabile 
sau prelungirea acesteia afectează interesele investitorilor, Autoritatea este în drept să dispună ridicarea suspendării. 
Autoritatea decide suspendarea subscrierii și răscumpărării de titluri de participare în cazul fuziunii Fondului cu unul sau mai multe fonduri până la 
finalizarea procesului de fuziune.  
Pentru protecția interesului public și a investitorilor, Autoritatea poate decide temporar suspendarea sau limitarea emisiunii și/sau răscumpărării 
titlurilor de participare a Fondului. Actul de suspendare va specifica termenii și motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită în cazul în care 
motivele acesteia se mențin.  
Dacă Depozitarul informează Autoritatea cu privire la refuzul SAI ERSTE de a furniza informații și/sau documente, aceasta poate suspenda 
emisiunea și răscumpărarea de titluri de participare până la clarificarea situației pentru o perioadă de cel mult două zile lucrătoare. Actul de 
suspendare va specifica termenii și motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită și după ce termenul stabilit inițial a expirat, în cazul în care 
motivele suspendării se mențin. 
 
3.5.4. Calendar operațiuni cu titluri de participare 
În zilele de sâmbătă și duminică, zilele de sărbătoare legală și alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează, precum și în data de 31 decembrie a 
fiecărui an, nu se vor efectua operațiuni la sediul SAI ERSTE și la sediile distribuitorilor. 
Pentru cererile de subscriere sau răscumpărare de titluri de participare, precum și pentru viramentele aferente subscrierilor directe și sistematice, 
efectuate prin internet în zilele de sâmbătă și duminică, zilele de sărbătoare legală și alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează, precum și în data 
de 31 decembrie a fiecărui an, se vor emite / anula titluri de participare la prețul de emisiune / răscumpărare calculat pe baza activelor din 
următoarea zi lucrătoare. 
 
3.5.5. Distribuția titlurilor de participare 
Distribuția titlurilor de participare emise de Fond se poate face direct de către SAI ERSTE și prin intermediul unor societăți comerciale (distribuitori) 
autorizate să presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în baza contractelor de distribuție pe care 
aceștia le încheie cu SAI ERSTE și cu avizul Autorității.  
SAI ERSTE a încheiat contract de distribuție a titlurilor de participare emise de Fond cu Banca Comercială Română S.A., cu sediul central în 
București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, tel: 0800 801 227 sau 021 407 42 00; e-mail: DOG.BOCD@bcr.ro sau contact.center@bcr.ro.  
Distribuția titlurilor de participare se poate realiza și prin intermediul agenților de distribuție. Agenții de distribuție sunt persoane fizice avizate și 
înscrise în Registrul public al Autorității, care își desfășoară activitatea în numele SAI ERSTE în baza unor relații contractuale și nu pot presta 
activități de distribuție în nume propriu. Agenții de distribuție nu pot fi implicați în operațiunile de încasări și plăți de la sau către investitorii Fondului. 
Lista agenților de distribuție este disponibilă pe www.erste-am.ro.  
 
3.6. Determinarea valorii activului net al fondului 
 
3.6.1. Reguli de evaluare a activelor 
 
Valoarea totală a activelor se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul Fondului. 
SAI ERSTE înregistrează instrumentele financiare din portofoliul Fondului la data efectuării tranzacției. 
1. Acțiunile admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele 
reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate la prețul 
de închidere al secțiunii de piață considerată piața principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele 
reglementate, inclusiv sistemele alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. 
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2. Dacă acțiunile sunt admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât piețele reglementate, 
inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare, din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru, se evaluează 
la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piața principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât 
piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării determinata conform art. 9 
din Regulamentul CE nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE aferent zilei pentru care se 
efectuează calculul. 
3. Acțiunile suspendate de la tranzacționare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de tranzacționare, în cazul apariției unor evenimente care pot 
conduce la modificări ale preturilor acțiunilor datorita efectului acestor evenimente asupra situației patrimoniale și financiare a emitentului, vor fi 
evaluate la prețul mediu ponderat aferent ultimelor 30 de zile, calculat până la data apariției unui asemenea eveniment. În scopul numărării celor 30 
de zile de netranzacționare, se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioara celei în care respectiva acțiune a fost 
suspendată. 
4. Acțiunile care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altui sistem de tranzacționare decât piețele reglementate, 
inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru și acțiunile admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în 
cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, dar netranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare,sunt 
evaluate la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaționale de evaluare (abordarea prin piață, 
abordarea prin venit, abordarea prin cost etc.) în care este utilizat principiul valorii juste, aprobate de către Directoratul SAI ERSTE.  
În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care 
respectiva acțiune nu a mai înregistrat tranzacții. 
5. Acțiunile care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altui sistem de tranzacționare decât piețele reglementate, 
inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate la valoarea zero daca:  
a) nu sunt disponibile situațiile financiare anuale și nici raportările financiare semestriale în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere; 
b) societățile înregistrează capitaluri proprii negative.  
6. Acțiunile societăților comerciale aflate în procedura de insolventa sau reorganizare, în procedura de lichidare judiciară sau alte forme de lichidare 
și a celor aflate în încetare temporară sau definitivă de activitate sunt incluse în activul net al Fondului la valoarea zero, de la data la care anunțul a 
fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează. 
7. În cazul societăților comerciale aflate în procedura de insolvență sau reorganizare, ale căror acțiuni au fost readmise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare ca urmare a emiterii unui hotărâri judecătorești definitive și irevocabile privind confirmarea de 
către judecătorul sindic desemnat a planului de reorganizare a respectivului emitent, evaluarea respectivelor acțiuni se va face cu respectarea 
prevederilor de la pct. 1. 
8. În situația splitării/consolidării valorii nominale a unor acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât 
piețele reglementate, acțiunile rezultate prin splitare se evaluează, anterior introducerii la tranzacționare a acestora, prin împărțirea prețului anterior 
splitării la coeficientul de splitare, respectiv prin înmulțirea cu coeficientul de consolidare. 
9. Dividendele, precum și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani rezultate în urma participării la majorările de capital sunt înregistrate în 
activul Fondului în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai beneficiază de dividend sau în prima zi în care investitorii care 
cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. 
10. În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, fără emiterea de drepturi de preferință, 
acțiunile cuvenite și suma datorată de Fond ca urmare a participării la majorarea capitalului social sunt înregistrate în activul Fondului astfel: 
a) în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital,în situația în care prețul de piață este mai mare 
decât prețul de subscriere, iar SAI ERSTE decide să participe la majorarea de capital social a emitentului; 
b) la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situația în care nu sunt întrunite condițiile menționate pct. a). 
În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, cu emiterea de drepturi de preferință, acțiunile 
cuvenite sunt înregistrate în activul Fondului la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social. 
11. Evaluarea acțiunilor deținute de Fond ca urmare a participării la majorarea de capital social fără contraprestație în bani, precum și a celor cu 
contraprestație în bani înregistrate în active conform prevederilor pct. 10. lit. a) se realizează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată 
piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative de tranzacționare de 
către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul; suma datorată ca urmare a participării la 
majorarea capitalului social, înregistrată în activ conform prevederilor pct. 10 lit. a) se evaluează la valoarea de subscriere. 
12. În cazul în care, majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferință, acestea vor fi înregistrate în activul Fondului în prima 
zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.  
Până la momentul primei zile de tranzacționare evaluarea drepturilor de preferință se realizează la valoarea teoretică.  
Valoarea teoretică a dreptului de preferință se calculează conform formulei: 
Valoarea teoretică a dreptului de preferință = (prețul de piață al acțiunilor vechi - prețul de subscriere 
de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință) *[număr de acțiuni noi/(număr de acțiuni vechi + 
număr de acțiuni noi)] *[ număr de acțiuni vechi/număr de drepturi de preferința emise], 
unde prețul de piață al acțiunilor vechi este reprezentat de prețul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acțiuni au dreptul de a participa 
la majorarea de capital. 
Ulterior admiterii la tranzacționare, drepturile de preferință vor fi evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a 
pieței respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. În cazul în care nu se vor înregistra tranzacții, se va menține evaluarea la valoarea 
teoretica. 
Ulterior perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință și până la momentul exercitării acestora, drepturile de preferință vor fi evaluate la 
ultimul preț de închidere din perioada de tranzacționare și evidențiate în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat”. 
La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul Fondului acțiunile cuvenite. 
13. Dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani, precum și cele distribuite cu contraprestație în bani și sumele cuvenite Fondului 
se evidențiază în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat” în cadrul activelor Fondului. 
În situația în care dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani nu sunt încasate în termenul legal, acestea vor fi incluse în activ la 
valoarea zero. 
14. Obligațiunile și instrumentele de piață monetară sunt evaluate prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei 
scurse de la data efectuării plasamentului, precum și a discount-ului sau primei de achiziție, față de valoarea nominală, până la scadență. În situația 
în care cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt încasate în termen de 10 zile lucrătoare de la data menționată în prospectul de 
emisiune, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. 



15. Depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate prin recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării 
plasamentului. 
16. Depozitele structurate sunt evaluate pe baza principiului de recunoaștere zilnica a dobânzii minime garantate care va fi bonificata de banca. În 
situația negarantării unei dobânzi minime, evaluarea se face la dobânda minima de cont curent. La scadenta, daca evoluția activului suport s-a 
încadrat în condițiile constituirii depozitului, se va recunoaște diferența pozitiva de dobânda pentru toata perioada de la momentul constituirii 
depozitului. 
17. Depozitele cu plata dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale constituite ca depozit pe toata 
durata depozitului. 
18. Deținerile din conturile curente sunt evaluate prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul; sumele 
existente în conturi curente la instituțiile de credit care se afla în procedura de faliment se evaluează la valoarea 0 (zero).  
19.Instrumentele financiare derivate admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare pe o piață reglementată sau 
în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din Romania, dintr-un stat membru sau 
nemembru sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor 
alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul.  
20. Instrumentele financiare derivate admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât 
piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare din Romania, dintr-un stat membru sau 
nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor 
alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecventa a tranzacționării, determinata conform art. 9 din Regulamentul CE nr. 187/2006 al 
Comisiei, de punere în aplicare a Directivei 2005/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.  
21. Instrumentele financiare derivate neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele 
reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru și instrumentele financiare derivate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate dar netranzacționate 
în ultimele 30 zile de tranzacționare se evaluează la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele 
internaționale de evaluare (abordarea prin piață, abordarea prin venit, abordarea prin cost etc.) în care este utilizat principiul valorii juste, aprobate 
de către Directoratul SAI ERSTE.  
În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca primă zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care 
respectivul instrument nu a mai înregistrat tranzacții. 
22. Titlurile de participare ale A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare pe o 
piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din Romania, 
dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință 
furnizat în cadrul sistemelor alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul.  
23. Titlurile de participare ale A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor 
sisteme, altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare din Romania, dintr-un 
stat membru sau nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în 
cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecventa a tranzacționării, determinata conform art. 9 din Regulamentul CE 
nr. 187/2006 al Comisiei, de punere în aplicare a Directivei 2005/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.  
24. Titlurile de participare a unui A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de 
tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru sau admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate dar netranzacționate 
în ultimele 30 zile de tranzacționare sunt evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată. În scopul numărării celor 30 zile de 
netranzacționare se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioara celei în care respectivul titlu de participare nu a mai 
înregistrat tranzacții. 
25. În cazul în care unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referință 
comunicat de Banca Națională a României în ziua pentru care se efectuează calculul. Dacă elementele de activ sunt denominate în valute pentru 
care Banca Națională a României nu stabilește curs de referință, se utilizează cursul de referință al monedei respective fata de euro, comunicat de 
Banca Centrala a tarii în moneda căreia este denominat elementul de activ, și cursul EUR/RON comunicat de Banca Națională a României în ziua 
pentru care se efectuează calculul.  
 
3.6.2. Metoda de calcul a valorii activului net 
Calculul valorii unitare a activului net al Fondului la o anumită dată se realizează astfel: 
Valoarea unitară               Valoarea activului net al Fondului la acea dată (1) 
a activului net la acea dată  = ------------------------------------------------------------------------------------- 

     Număr total de titluri de participare în circulație la acea dată (2) 
(1) Valoarea activului net al Fondului se calculează astfel: 
Valoarea activului net al Fondului = Valoarea totală a activelor Fondului - Valoarea obligațiilor Fondului 
Valoarea totala a activelor Fondului se calculează zilnic prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul Fondului. 
(2) Numărul de titluri de participare aflate în circulație se stabilește ca diferență între numărul de titluri de participare emise și numărul de titluri de 
participare anulate până la data efectuării calculului 
 
3.6.3. Frecvența calculării valorii activului net 
Valoarea activului net, valoarea unitară a activului net și numărul de investitori se calculează zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, de către SAI 
ERSTE și se certifică de către Depozitar. 
 
3.6.4. Mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net 
Valoarea activului net și valoarea unitara a activului net vor fi publicate de către SAI ERSTE zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, în Ziarul Financiar și 
pe www.erste-am.ro și vor fi afișate zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, la sediul SAI ERSTE, la toate unitățile Depozitarului, precum și la sediile 
distribuitorilor. 
SAI ERSTE poate decide, în conformitate cu standardul de Grup și reglementările în vigoare, publicarea și a altor informații suplimentare referitoare 
la rezultatele Fondului: evoluția pentru anumite perioade (ex: lunară, trimestrială, semestrială, anuală, de la lansare etc.), număr de investitori, 
structura portofoliului. 

 

http://www.erste-am.ro/


 
3.6.5. Valoarea inițială a titlului de participare  
Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului.  
Valoarea inițială a titlului de participare emis de Fond a fost de 10 lei. 
În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, SAI ERSTE poate solicita Autorității aprobarea conversiei 
titlurilor de participare. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unui titlu de participare să nu scadă sub echivalentul în RON al 
unui Euro, la data efectuării conversiei. 
Aprobarea și notificarea către investitori a conversiei titlurilor de participare se realizează cu respectarea procedurii pentru modificarea prevederilor 
Prospectului de emisiune. 
 
3.7. Comisioane și cheltuieli  
 
3.7.1. Comisioane suportate de investitori 
A. Comision de subscriere  
La data autorizării prezentului Prospect de emisiune, valoarea comisionului de subscriere este 2%.  
Investitorii plătesc un comision de subscriere a cărui valoare maximă este de 5%. 
SAI ERSTE poate modifica valoarea comisionului de subscriere, în sensul creșterii sau scăderii acestuia, fără a depăși valoarea maxima, cu 
notificarea Autorității, urmând ca aceasta modificare sa intre în vigoare în termen de 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor. 
SAI ERSTE poate crește valoarea maximă a comisionului de subscriere numai cu autorizarea Autorității și intrarea în vigoare după cel puțin 10 zile 
de la publicarea unei note de informare a investitorilor, 
În condițiile în care investiția în Fond este menținută timp de cel puțin 365 de zile de la data emiterii titlurilor de participare, comisionul de subscriere 
poate fi negociat. Negocierea se materializează prin semnarea unui Acord de Investire în acest sens. În cazul în care investitorul răscumpăra 
titlurile de participare în cadrul termenului de 365 de zile, încălcând astfel condiția menționată mai sus, acesta acceptă faptul că va suporta 
bonificația de comision acordată la momentul subscrierii. 
SAI ERSTE poate percepe comisioane de subscriere diferențiate pentru investitorii persoane juridice și fizice, membri, respectiv angajați ai 
Grupului financiar din care face parte, nivelul acestora poate să ajungă la zero în funcție de tipul investitorului, valoarea investită și perioada 
aferentă acesteia. 
Pentru investițiile în titluri emise de Fond, corespunzătoare portofoliilor individuale de investiții administrate de SAI ERSTE, comisionul de 
subscriere are valoarea zero.  
Pentru clienții de portofolii individuale de investiții administrate de SAI ERSTE care decid transferarea portofoliului, parțială sau integrală, în 
vederea investirii în titluri de participare emise de Fond, comisionul de subscriere are valoarea zero.  
Atunci când un alt fond administrat, direct sau prin delegare, de către SAI ERSTE sau de către orice altă societate de care aceasta este legată, prin 
conducere sau control comun, sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă, investește în titluri de participare ale Fondului, SAI ERSTE 
nu percepe comisioane de subscriere în contul acestor investiții. 
SAI ERSTE poate acorda investitorilor rambursări (în sensul de comisioane) din comisionul de subscriere încasat, în funcție de tipul investitorului, 
valoarea investită și perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implica nici un cost suplimentar Fondului. 
Sumele rezultate din aplicarea comisionului de subscriere sunt încasate de către SAI ERSTE. 
B. Preț de emisiune  
Comisionul de subscriere este luat în calculul prețului de emisiune astfel:  
 

Preț de emisiune = VUAN × (1+c%) 
 
unde c% este comisionul de subscriere exprimat procentual 
Prețul de cumpărare al titlului de participare este prețul de emisiune al titlului de participare plătit de investitor și este format din valoarea unitară a 
activului net calculată de SAI ERSTE și certificată de Depozitar, astfel: 
a) pentru sumele intrate în conturile colectoare ale Fondului înainte de ora 16:00, prețul de cumpărare este calculat pe baza activelor din ziua în 
care s-a făcut creditarea conturilor colectoare ale Fondului; 
b) pentru sumele intrate în conturile colectoare ale Fondului după ora 16:00, prețul de cumpărare este calculat pe baza activelor din ziua lucrătoare 
următoare celei în care s-a făcut creditarea conturilor colectoare ale Fondului. 
Prețul de cumpărare include și comisionul de subscriere. 
O persoană care subscrie titluri de participare devine investitor al Fondului în ziua emiterii titlurilor de participare. Emiterea titlurilor de participare și 
evidențierea acestei operațiuni în contul de investiții al investitorului se face astfel: 
a) pentru sumele intrate în conturile colectoare ale Fondului înainte de ora 16:00, emiterea titlurilor se va realiza în ziua lucrătoare următoare celei 
în care s-a făcut creditarea conturilor colectoare ale Fondului; 
b) pentru sumele intrate în conturile colectoare ale Fondului după ora 16:00, emiterea titlurilor se va face în a doua zi lucrătoare următoare celei în 
care s-a făcut creditarea conturilor colectoare ale Fondului. 
În situația în care o persoană care intenționează să devină investitor al Fondului, depune o sumă mai mică decât suma minimă obligatorie de 
subscris, SAI ERSTE va face demersurile necesare pentru restituirea acesteia. 
Numărul de titluri de participare achiziționate de investitor se calculează astfel: 
Număr de titluri de participare =               Suma plătită de investitor               1 
    Prețul de emisiune valabil la momentul  
    creditării contului colector al Fondului 

Numărul de titluri de participare calculat se rotunjește la 2 zecimale. 
În consecință, suma plătită de investitor cu titlul de comision de subscriere se poate determina astfel: 
Comision subscriere (lei) = Suma plătită de investitor x     c%    1 
       1+c% 

C. Comision de răscumpărare 
Fondul nu percepe comision de răscumpărare.  



D. Prețul de răscumpărare  
Prețul de răscumpărare este prețul cuvenit investitorului la data înregistrării Cererii de răscumpărare și este format din valoarea unitară a activului 
net calculată de SAI ERSTE și certificată de Depozitar, astfel: 
a) pentru răscumpărările înregistrate înainte de ora 16:00, prețul de răscumpărare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat 
Cererea de răscumpărare; 
b) pentru răscumpărările înregistrate după ora 16:00, prețul de răscumpărare este calculat pe baza activelor din ziua lucrătoare următoare celei în 
care s-a înregistrat Cererea de răscumpărare. 
Din valoarea răscumpărată se scad orice taxe legale și comisioane bancare conform prezentului Prospect de emisiune. 
Anularea titlurilor de participare emise de Fond și evidențierea acestei operațiuni în contul de investiții al investitorului se realizează în funcție de 
momentul înregistrării Cererii de răscumpărare, astfel: 
c) pentru răscumpărările înregistrate înainte de ora 16:00, în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a Cererii de răscumpărare; 
d) pentru răscumpărările înregistrate după ora 16:00, în a doua zi lucrătoare după data înregistrării Cererii de răscumpărare. 
Plata contravalorii titlurilor de participare răscumpărate va fi făcută într-un termen rezonabil, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare de la data 
înregistrării Cererii de răscumpărare. 
 
3.7.2. Alte comisioane și cheltuieli 
 
3.7.2.1. Remunerarea societății de administrare a investițiilor 
La data autorizării prezentului Prospect de emisiune, valoarea comisionului de administrare este de 3% pe an, respectiv 0,25% pe luna, calculat la 
valoarea medie a activului total administrat în luna respectivă. 
Comisionul de administrare are valoarea maximă de 3,96% pe an.  
SAI ERSTE poate modifica valoarea comisionului de administrare, în sensul creșterii sau scăderii acestuia, fără a depăși valoarea maxima, cu 
notificarea Autorității, urmând ca aceasta modificare sa intre în vigoare în termen de 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor. 
SAI ERSTE poate crește valoarea maximă numai cu autorizarea Autorității și este obligată să publice, în acest sens, o notă de informare a 
investitorilor, cu cel puțin 10 zile înaintea intrării în vigoare. 
La calculul comisionului de administrare perceput de către SAI Fondului, în cazul în care acesta investește în alte OPC administrate de asemenea 
de SAI, se va aplica principiul evitării dublei comisionari a investitorilor prin deducerea din comisionul de administrare perceput de către SAI 
Fondului a comisionului de administrare perceput OPC în care acesta a investit, aferent titlurilor de participare deținute de Fond.  
Sumele calculate după procedura detaliata mai jos se vor evidenția zilnic în calculul activelor Fondului.  
Comision de administrare Fond = F% * ATF  
Comisionul de administrare OPC = B% * ATB  
Comisionul de administrare Fond (cu deducere)  
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unde:  
OPC - OPC administrat de SAI ERSTE în care Fondul investește; 
F% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput Fondului;  
ATF - activul total al Fondului și constituie baza de calcul pentru comisionului de administrare al Fondului; 
B% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput OPC în care Fondul a investit; 
ATB _ - activul total al OPC în care Fondul a investit și constituie baza de calcul pentru comisionul de administrare al OPC respectiv; 
Nr. TitluriOPC - numărul de titluri de participare pe care Fondul îl deține în OPC respectiv; 
n - numărul de OPC în care Fondul a investit  
SAI ERSTE poate acorda investitorilor rambursări din comisionul de administrare încasat, în funcție de tipul investitorului, valoarea investită și 
perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implica niciun cost suplimentar Fondului. 
 
3.7.2.2. Remunerarea depozitarului 
Pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile contractului de depozitare, Depozitarul este îndreptățit să primească, ca remunerație, 
următoarele tipuri de comisioane: 

A. comision de depozitare 
B. comisioane de custodie 

A. Comisionul de depozitare, construit în trepte, în funcție de volumul activelor aflate în depozitare, are o valoare maximă de 0,03% pe lună, aplicat 
la valoarea medie lunară a Activului Net pentru Calcul Comisioane (ANCC), definit astfel: 
ANCC = Valoarea actualizată a activelor totale - Răscumpărări de plată - Cheltuieli de audit financiar - Cheltuieli estimate, menționate în Prospectul 
de emisiune aprobat de Autoritate - Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie, comision administrare, impozit pe venit, după caz) - 
Comisioane de subscriere (dacă este cazul). 
Trecerea de la o treaptă de comision la alta se va face începând cu luna următoare celei în care valoarea medie lunară a Activul Net pentru Calcul 
Comisioane (ANCC) al Fondului a atins tranșele valorice stabilite prin contractul de depozitare.  
B. Comisioanele de custodie se percep pentru următoarele activități:  
B.1. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețe reglementate din România: 
a. păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 0,1% anual aplicat la valoarea medie a portofoliului de instrumente financiare aflat în custodie; 
b. decontare fonduri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie:  
Comisioanele percepute de Depozitarul Central pentru serviciile de compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, atât pe bază 
netă cât și pe bază brută, conform listei de tarife și comisioane datorate de participanții la sistemul de compensare, decontare și registru, agenții 
custode și participanții compensatori, prevăzute de Codul Depozitarului Central + comisionul fix pe tranșe valorice: maxim 8 lei; 
c. procesare transferuri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie: maxim 15 lei; 
d. servicii de corporate action: maxim 15 lei / notificare /colectare. 
B.2. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare emise pe piețe externe: 



a) păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 
- maxim 0,55% anual, aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflate în custodie; 
- comision minim pentru un simbol: 4,00 EUR anual  
- comision minim pentru un cont de custodie: 16,00 EUR anual 

b) decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare ale emitenților din alte state: 
- maxim 200 EUR / tranzacție; 

c) servicii de corporate action: maxim 10 EUR / colectare. 
 
3.7.2.3. Alte cheltuieli suportate de Fond 
 cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor; 
 cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare; 
 cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare; 
 cheltuieli cu comisioanele și tarifele datorate Autorității; 
 cheltuieli de emisiune cu documentele Fondului (cheltuieli legate de publicarea în presă a oricăror anunțuri și rapoarte prevăzute de 
reglementările legale în vigoare, precum și de emiterea și transmiterea către investitori a Certificatului de investitor); 
 cheltuieli cu auditul financiar pentru Fond; 
 cheltuieli legate de emiterea și transmiterea către investitori, prin intermediul unui suport durabil, a confirmării emiterii /anulării titlurilor de 
participare, ca urmare a procesării cererii de subscriere / răscumpărare, cel târziu în prima zi lucrătoare după emitere / anulare; 
 cheltuieli legate de emiterea și transmiterea către investitori a documentelor necesare calculului impozitului pe venit. 
Cheltuielile se înregistrează zilnic, având în vedere următoarele: 
a) repartizarea cheltuielilor nu conduce la variații semnificative în valoarea activelor unitare; 
b) cheltuielile sunt planificate lunar, înregistrate zilnic în calculul valorii activului net și regularizate la sfârșitul lunii (cheltuieli de adminis trare, 
cheltuieli de depozitare); 
c) cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate și regularizate periodic (cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli decât cele descrise mai sus). 
Cheltuielile de înființare, de distribuție și de publicitate ale Fondului sunt suportate de către SAI ERSTE. 
 
3.8. Fuziunea și lichidarea Fondului 
A. Fuziunea și divizarea fondurilor deschise de investiții 
Fuziunea între fondurile deschise de investiții se poate realiza prin:  
a) absorbția unuia sau mai multor fonduri de către un alt fond; 
b) crearea unui nou fond prin contopirea a două sau mai multe fonduri.  
Fuziunea prin absorbție se realizează prin transferul tuturor activelor care aparțin unuia sau mai multor fonduri deschise de investiții către alt fond, 
denumit fondul absorbant, și atrage dizolvarea fondului/fondurilor încorporate.  
Fuziunea prin contopire are loc prin constituirea unui nou fond deschis de investiții, căruia fondurile care fuzionează îi transferă în întregime activele 
lor, având loc astfel dizolvarea acestora. 
Inițiativa fuziunii a două sau mai multe fonduri deschise de investiții aparține societății care administrează respectivele fonduri. Prin fuziune, 
societatea/societățile de administrare a investițiilor va/vor urmări exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmează a fuziona.  
Societatea/societățile de administrare a investițiilor va/vor transmite Autorității notificarea privind intenția de fuziune a fondurilor însoțită de proiectul 
pe baza căruia se realizează fuziunea și de un certificat constatator emis de depozitar privind numărul investitorilor și valoarea activului net ale 
fondurilor implicate în fuziune. În termen de maximum 15 zile de la data depunerii acestor documente, Autoritatea emite o decizie de suspendare a 
emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare a fondurilor implicate în procesul de fuziune, cu excepția răscumpărărilor integrale de titluri de 
participare, până la finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării.  
Decizia de suspendare intră în vigoare la 15 zile de la data comunicării ei către societatea/societățile de administrare a investițiilor 
implicată/implicate. În termen de cinci zile de la data acestei comunicări, societatea/societățile de administrare a investițiilor este/sunt obligate să 
publice și să transmită Autorității dovada publicării anunțului privind intenția de fuziune și a datei la care este suspendată emisiunea și 
răscumpărarea titlurilor de participare a fondurilor implicate în fuziune. În vederea protecției investitorilor, în anunțul privind fuziunea se va preciza 
faptul că, în urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a titlului de participare egală cu cea deținută anterior.  
Societatea/societățile de administrare a investițiilor are/au obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea 
acestui anunț și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare a fondurilor implicate în procesul de fuziune, 
precum și cererile de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării. 
În situația fuziunii prin absorbție, Autoritatea retrage autorizația fondului absorbit, fondul absorbant continuând să funcționeze în condițiile 
reglementărilor în vigoare.  
În cazul în care fuziunea se realizează prin contopirea mai multor fonduri autorizate, Autoritatea retrage autorizația de funcționare a fondurilor 
implicate în procesul de fuziune și autorizează fondul rezultat. Fondurile astfel fuzionate sunt administrate de către o singură societate de 
administrare a investițiilor. 
Societatea de administrare a fondului rezultat în urma fuziunii depune la Autoritate un certificat constatator emis de depozitar din care să reiasă 
situația noului fond rezultat în urma fuziunii similar celui depus la momentul înregistrării notificării privind fuziunea. Data calculului ratei de conversie 
a titlurilor de participare corespunde cu data emiterii de către depozitar a acestui certificat și este considerată data fuziunii. În cazul în care fondurile 
implicate în procesul de fuziune au depozitari diferiți, acest certificat este însoțit de procesul verbal de predare primire încheiat cu ocazia 
transferului activelor fondurilor deschise de investiții implicate la depozitarul fondului rezultat în urma fuziunii.  
Este interzisă divizarea Fondului. 
B. Transferul activelor și al titlurilor de participare 
Societățile implicate în fuziune trebuie să adoptate criterii de evaluare identice pentru același tip de instrumente financiare care constituie active ale 
fondurilor implicate. Aceste criterii trebuie să fie identice cu cele stabilite pentru fondul rezultat prin fuziune.  
Nici un cost suplimentar nu este imputat investitorilor ca urmare a procesului de fuziune. Caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare 
folosite și al ratei de conversie a titlurilor de participare a fondurilor implicate în fuziune trebuie evaluat de către auditori financiari, membri ai 
C.A.F.R. 
C. Lichidarea Fondului 
Autoritatea retrage autorizarea Fondului în următoarele condiții: 

a) la cererea S.A.I., pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase, în situația în care se constată că valoarea activelor nu mai justifică 



din punct de vedere economic operarea acelui fond; 
b) în situația în care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizației societății de administrare. 

În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării de către Autoritate a deciziei de retragere a autorizației Fondului, în urma analizării 
a cel puțin trei oferte astfel încât prețul să fie minim, societatea de administrare a investițiilor încheie un contract cu un auditor financiar, membru al 
C.A.F.R. care poate fi și altul decât cel cu care are încheiat contract societatea de administrare a investițiilor, în vederea desemnării acestuia ca 
administrator al lichidării Fondului. Contractul cuprinde obligațiile și responsabilitățile administratorului lichidării, stabilite în conformitate cu 
reglementările în vigoare. O copie a contractului încheiat, este transmisă la Autoritate. 
Obligația fundamentală a administratorului lichidării este de a acționa în interesul deținătorilor de titluri de participare.  
Plata administratorului lichidării se face din fondurile rezultate prin lichidarea activelor Fondului.  
Administratorul lichidării poate subcontracta persoane fizice sau juridice în scopul obținerii asistenței și expertizei în îndeplinirea îndatoririlor și 
obligațiilor sale, fiind direct răspunzător pentru modul în care aceștia își execută îndatoririle. Subcontractorii, precum și îndatoririle sau obligațiile lor, 
trebuie să fie menționate în contractul încheiat între societatea de administrare și administratorul lichidării. Administratorul lichidării este 
răspunzător pentru plata comisioanelor și a altor cheltuieli către toți subcontractorii, acestea fiind plătite exclusiv din comisionul lichidatorului. 
Administratorul lichidării pune sub sigiliu toate activele și ia măsurile necesare pentru conservarea acestora. 
Administratorul lichidării ia în custodie copiile tuturor înregistrărilor și evidențelor contabile referitoare la Fond, păstrate de către societatea de 
administrare a investițiilor și de către depozitar.  
În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului, administratorul lichidării întocmește un inventar complet al activelor și 
obligațiilor Fondului și pregătește un raport privind inventarierea, care cuprinde, fără a se limita la: 

a) o evaluare a tuturor activelor la valoarea lor de piață și a obligațiilor prezente ale Fondului; 
b) o listă a tuturor deținătorilor de titluri de participare, numărul și valoarea titlurilor de participare deținute de fiecare anterior începerii 

procesului de lichidare; 
c) o eșalonare a datelor la care se face lichidarea activelor și la care are loc distribuirea sumelor rezultate din lichidare. 

Acest raport este transmis către societatea de administrare a investițiilor și către autoritate, în termen de maximum 48 ore de la data întocmirii și 
este publicat în Buletinul Autorității. 
Administratorul lichidării alege o bancă din România sau sucursala din România a unei bănci străine, care se bucură de o bună reputație și de 
bonitate financiară, în scopul deschiderii unui cont pentru depozitarea exclusivă a tuturor sumelor provenite din lichidare. Administratorul lichidării 
exercită exclusiv drepturile de operare asupra acestui cont. 
Administratorul lichidării finalizează lichidarea în decurs de maximum 60 de zile lucrătoare de la data publicării raportului privind inventarierea.  
Administratorul lichidării are obligația să lichideze activele fondului deschis de investiții la valoarea maximă oferită de piață. 
Administratorul lichidării poate solicita Autorității prelungirea cu maximum 30 de zile lucrătoare a termenului de 60 de zile menționat mai sus, în 
vederea lichidării activelor. 
După încheierea lichidării tuturor activelor, administratorul lichidării plătește toate cheltuielile legate de lichidare, precum și orice alte costuri și 
datorii restante ale Fondului, urmând a ține evidența pentru toți banii retrași în acest scop din sumele obținute în urma lichidării. Ulterior acestei 
etape, administratorul lichidării începe procesul de repartizare către deținătorii de titluri de participare a sumelor rezultate din lichidare, în 
conformitate cu datele eșalonate în cadrul raportului de inventariere, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea lichidării. Sumele 
nete sunt repartizate strict pe baza numărului de titluri de participare deținute de fiecare investitor la data începerii lichidării și cu respectarea 
principiului tratamentului egal, echitabil și nediscriminatoriu al tuturor investitorilor, independent de orice alte criterii. 
Administratorul lichidării întocmește raportul final, cuprinzând rezultatele lichidării și ale distribuirii sumelor rezultate din lichidarea activelor, precum 
și modalitatea de plată a sumelor cuvenite investitorilor și face dovada efectuării plăților respective. Raportul final este transmis Autorității, publicat 
în „Ziarul Financiar” precum și în Buletinul Autorității. După efectuarea tuturor plăților, administratorul lichidării procedează la închiderea contului 
bancar. 
 
3.9. Regimul fiscal 
Fondul nu plătește impozite pe creșterile realizate din investiții. 
Pentru investitorii persoane fizice, pentru câștigul / pierderea rezultată ca urmare a răscumpărării de titluri de participare, determinată ca diferența 
dintre prețul de răscumpărare și prețul de cumpărare, se aplică reglementările în vigoare, respectiv Legea nr. 571/2003 (Cod Fiscal), cu modificările 
și completările ulterioare și reglementările Autorității aplicabile.  
Declararea și plata impozitelor corespunzătoare veniturilor realizate de investitorii persoane fizice se efectuează conform prevederilor aplicabile din 
Legea nr. 571/2003 (Cod Fiscal), cu modificările și completările ulterioare, în vigoare. 
Pentru investitorii persoane juridice, câștigul / pierderea rezultată ca urmare a răscumpărării de titluri de participare, determinată ca diferența dintre 
prețul de răscumpărare și prețul de cumpărare, reprezintă venit / pierdere financiar/ă și intră sub incidența prevederilor aceleiași legi, respectiv 
Legea nr. 571/2003 (Cod Fiscal) cu modificările și completările ulterioare, în vigoare. 
Investitorii entități fără personalitate juridică se supun regimului fiscal aplicabil conform prevederilor legale specifice. 
În cazul existenței unor alte taxe și/sau impozite datorate de Fond, taxe sau impozite reglementate prin dispoziții legale adoptate ulterior aprobării 
prezentului Prospect de emisiune, acestea se vor plăti conform legii. 
 
3.10. Auditorul Fondului 
Auditorul Fondului este Ernst & Young Assurance Services S.R.L. 
 
CAPITOLUL 4  Întocmirea și distribuirea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile semestriale  
 
4.1. Raportări contabile semestriale 
Raportările contabile semestriale ale Fondului sunt întocmite de către SAI ERSTE, distinct de cele proprii, în conformitate cu prevederile 
reglementărilor contabile emise de Autoritate cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile entităților autorizate, reglementate și 
supravegheate de Autoritate. 
Raportarea contabilă semestrială se transmite, la termenul stabilit în reglementările Autorității aplicabile, împreună cu raportul administratorului și 
balanța de verificare a conturilor sintetice. 
 
4.2. Situații financiare anuale 
Situațiile financiare anuale ale Fondului sunt întocmite de către SAI ERSTE, distinct de cele proprii, în conformitate cu prevederile reglementărilor 



contabile emise de Autoritate cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritate.  
Situațiile financiare anuale ale Fondului sunt însoțite de raportul administratorilor și raportul de audit. 
Raportările contabile semestriale și situațiile financiare anuale ale Fondului pot fi consultate de către investitori la sediul SAI ERSTE și sunt 
publicate în conformitate cu prevederile reglementărilor Autorității aplicabile. 
 
CAPITOLUL 5  Determinarea și repartizarea veniturilor 
 
Veniturile Fondului rezultă din evoluția valorii activelor din portofoliu, sunt determinate zilnic, prin calcularea valorii activului net și sunt încorporate 
în activul Fondului. Fondul nu distribuie dividende, câștigul din plasamente regăsindu-se în creșterea valorii titlurilor de participare. 
 
CAPITOLUL 6  Raportări periodice 
 
Modalitatea de publicare a informațiilor cu privire la Fond  
SAI ERSTE întocmește, transmite Autorității și publică pentru Fond, în termenele, forma și condițiile prevăzute de reglementările în vigoare, 
următoarele documente: 
i) Prospectul de emisiune; 
ii) Raportul anual, care se publică în termen de 4 luni de la sfârșitul anului pentru care se face raportarea; 
iii) Raportul semestrial, care se publică în termen de 2 luni de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea. 
Raportul menționat la i) este furnizat de către SAI ERSTE prin intermediul paginii oficiale de web, și anume www.erste-am.ro.  
Rapoartele menționate la lit. ii) și lit. iii) se publică în Buletinul Autorității și pe www.erste-am.ro. SAI ERSTE va publica în Ziarul Financiar, în 
termen de 3 zile de la transmiterea către Autoritate, un anunț destinat investitorilor în care se menționează apariția acestora, precum și modalitatea 
prin care se pot obține, la cerere, în mod gratuit. 
iv) Rapoartele periodice privind valoarea activului net și valoarea unitara a activului net se întocmesc și se publică zilnic la sediul SAI ERSTE, la 
sediile distribuitorilor și pe www.erste-am.ro; la cererea investitorilor, acestea se transmit gratuit, prin intermediul unui suport durabil. 
Suplimentar, investitorii care au conturi curente deschise la Banca Comercială Română S.A. și beneficiază de serviciul de internet banking oferit de 
aceasta, pot vizualiza istoricul operațiunilor cu titluri de participare, precum și soldul și valoarea la zi a acestora. 
 
CAPITOLUL 7  Activități delegate conform reglementărilor în vigoare 
 
Distribuția titlurilor de participare emise de Fond se poate face direct de către SAI ERSTE și prin intermediul unor societăți comerciale (distribuitori) 
autorizate să presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în baza contractelor de distribuție pe care 
aceștia le încheie cu SAI ERSTE, cu avizul prealabil al Autorității.  
SAI ERSTE a încheiat contract de distribuție a titlurilor de participare emise de Fond cu Banca Comercială Română S.A., cu sediul central în 
București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, tel: 0800 801 227 sau 021 407 42 00; e-mail: DOG.BOCD@bcr.ro sau contact.center@bcr.ro.  
Distribuția titlurilor de participare se poate realiza și prin intermediul agenților de distribuție. Agenții de distribuție sunt persoane fizice avizate și 
înscrise în Registrul public al Autorității, care își desfășoară activitatea în numele SAI ERSTE în baza unor relații contractuale și nu pot presta 
activități de distribuție în nume propriu. Agenții de distribuție nu pot fi implicați în operațiunile de încasări și plăți de la sau către investitorii Fondului. 
Lista agenților de distribuție este disponibilă pe www.erste-am.ro.  
 
CAPITOLUL 8  Protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
acestor date, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor secundare emise în materie, investitorul declara în mod 
expres și neechivoc ca este de acord cu prelucrarea, de către SAI ERSTE, în calitate de operator si/sau de către alte persoane lucrând în baza 
instrucțiunilor SAI ERSTE, a datelor personale privind persoana investitorului.  
Investitorul este de asemenea de acord ca datele furnizate SAI ERSTE sa fie supuse, printre altele, înregistrării, organizării, stocării, modificării, 
utilizării, divulgării către terți, cu condiția ca toate cerințele reglementărilor în vigoare aplicabile în materie, precum și prevederile legale privind 
secretul profesional, sa fie respectate în decursul acestor operațiuni de prelucrare. 
Performatele anterioare ale Fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. 
Fondul se adresează investitorilor care intenționează plasarea resurselor financiare pe un termen de minim 5 ani. 
Informații suplimentare sau documente privind Fondul se pot obține gratuit de la sediul S.A.I. ERSTE Asset Management SA, din București, str. 
Uruguay nr. 14, sector 1, tel: 0372 269 999; fax: 0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro; adresă de web: www.erste-am.ro. Orice modificare a 
prezentului prospect de emisiune, precum și orice informație despre Fond va fi publicata în „Ziarul Financiar”. 
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Citiți prevederile Prospectului de emisiune al Fondului Deschis de Investiții ERSTE Equity Romania 

 
1. INFORMAȚII despre SOCIETATEA de ADMINISTRARE a INVESTIȚIILOR și RELAȚIA dintre SOCIETATEA de ADMINISTRARE a 

INVESTIȚIILOR și INVESTITORI 
 
1.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor 
Societatea de administrare a Fondului Deschis de Investiții ERSTE Equity Romania, denumit în continuare „Fondul”, este S.A.I. ERSTE Asset 
Management S.A., denumită în continuare „SAI ERSTE”, societate administrată în sistem dualist, constituită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 
31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor specifice aplicabile 
pieței de capital, cu o durată de funcționare nedeterminată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/17060/2008, Cod unic de 
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înregistrare 24566377, având sediul în București, str. Uruguay nr. 14, sector 1, capital social subscris și vărsat 6.000.000 RON, tel: 0372 269 999, 
fax: 0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro; adresa de web: www.erste-am.ro.  
SAI ERSTE a fost autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), prin Decizia nr. 98/21.01.2009 și este înregistrată cu numărul 
PJR05SAIR/400028 în Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritatea. 
 
1.2. Obiectul și obiectivul administrării 
SAI ERSTE are ca obiect principal de activitate administrarea organismelor de plasament colectiv, autorizate sau înregistrate în conformitate cu 
reglementările în vigoare (e.g. Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență nr. 
32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru completarea 
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital etc.) și poate desfășura și următoarele activități: 
a) administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară conform mandatelor 
date de investitori; 
b) servicii conexe: consultanță de investiții privind unul sau mai multe instrumente financiare. 
Activitatea SAI ERSTE se realizează sub controlul și supravegherea Autorității, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. 
Obiectivul administrării Fondului constă în obținerea unei rentabilități superioare unui benchmark care reflectă alocarea strategică, prin plasarea 
resurselor atrase pe piața monetară și de capital, în condițiile asumării unui grad de risc ridicat. 
 
1.3. Remunerarea societății de administrare a investițiilor 
La data autorizării prezentelor Reguli, valoarea comisionului de administrare este de 3 % pe an, respectiv de 0,25% pe luna, calculat la valoarea 
medie a activului total administrat în luna respectivă.  
Comisionul de administrare are valoarea maximă de 3,96% pe an. 
SAI ERSTE poate modifica valoarea comisionului de administrare, în sensul creșterii sau scăderii acestuia, fără a depăși valoarea maxima, cu 
notificarea Autorității, urmând ca aceasta modificare sa intre în vigoare în termen de 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor. 
SAI ERSTE poate crește valoarea maximă numai cu autorizarea Autorității și este obligată să publice, în acest sens, o notă de informare a 
investitorilor, cu cel puțin 10 zile înaintea intrării în vigoare.  
La calculul comisionului de administrare perceput de către SAI ERSTE Fondului, în cazul în care acesta investește în alte OPC administrate de SAI 
ERSTE, se va aplica principiul evitării dublei comisionari a investitorilor prin deducerea din comisionul de administrare perceput de către SAI 
ERSTE Fondului a comisionului de administrare perceput de SAI ERSTE OPC în care acesta a investit, aferent titlurilor de participare deținute de 
Fond.  
Sumele calculate după procedura detaliata mai jos se vor evidenția zilnic în calculul activelor Fondului.  
Comision de administrare Fond = F% * ATF  
Comisionul de administrare OPC = B% * ATB 
Comisionul de administrare Fond (cu deducere) =  
 

  

 
unde:  
OPC - OPC administrat de SAI ERSTE în care Fondul investește; 
F% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput Fondului;  
ATF - activul total al Fondului și constituie baza de calcul pentru comisionului de administrare al Fondului; 
B% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput OPC în care Fondul a investit; 
ATB _ - activul total al OPC în care Fondul a investit și constituie baza de calcul pentru comisionul de administrare al OPC respectiv; 
Nr. TitluriOPC - numărul de titluri de participare pe care Fondul îl deține în OPC respectiv; 
n - numărul de OPC în care Fondul a investit  
SAI ERSTE poate acorda investitorilor rambursări (în sensul de comisioane) din comisionul de administrare încasat, în funcție de tipul investitorului, 
valoarea investită și perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implica nici un cost suplimentar Fondului.  
 
1.4. Cheltuielile efectuate de societatea de administrare a investițiilor în numele fondului 
Cheltuielile de înființare, de distribuție și de publicitate ale Fondului sunt suportate de către SAI ERSTE. 
Obligațiile Fondului sunt constituite din: 
a) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SAI ERSTE; 
b) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului; 
c) cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor; 
d) cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare; 
e) cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare; 
f) cheltuieli cu comisioanele și tarifele datorate Autorității; 
g) cheltuieli de emisiune cu documentele Fondului (cheltuieli legate de publicarea în presă a oricăror anunțuri și rapoarte prevăzute de 
reglementările legale în vigoare, precum și de emiterea și transmiterea către investitori a Certificatului de investitor); 
h) cheltuieli cu auditul financiar pentru Fond; 
l) cheltuieli legate de emiterea și transmiterea către investitori, prin intermediul unui suport durabil, a confirmării emiterii/anularii titlurilor de 
participare, ca urmare a procesării cererii de subscriere/răscumpărare, cel târziu în prima zi lucrătoare după emitere/anulare.  
j) cheltuieli legate de emiterea și transmiterea către investitori a documentelor necesare calcului impozitului pe venit. 
Cheltuielile se înregistrează zilnic, având în vedere următoarele: 
a) repartizarea cheltuielilor nu conduce la variații semnificative în valoarea activelor unitare; 
b) cheltuielile sunt planificate lunar, înregistrate zilnic în calculul valorii activului net și regularizate la sfârșitul lunii (cheltuieli de administrare, 
cheltuieli de depozitare); 
c) cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate și regularizate periodic (cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli decât cele descrise mai sus). 
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1.5. Operațiunile efectuate de societatea de administrare a investițiilor în numele fondului în vederea desfășurării activității de 
administrare 
SAI ERSTE reprezintă Fondul în relațiile cu terții, putând să încheie contracte în numele Fondului, să angajeze plăți pentru investiții și cheltuieli, 
urmărind aplicarea politicii investiționale a Fondului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia. 
SAI ERSTE are următoarele atribuții: 
a) îndeplinirea procedurilor de autorizare a Fondului; 
b) analiza instrumentelor financiare, a piețelor financiare și selecționarea portofoliului de investiții al Fondului; 
c) achiziționarea de instrumente financiare pe contul Fondului, folosind resursele financiare atrase de la deținătorii de titluri de participare; 
d) exercitarea drepturilor ce decurg din deținerea de instrumente financiare în contul Fondului; 
e) distribuția de titluri de participare, precum și încheierea de contracte de distribuție cu alte societăți comerciale (distribuitori) autorizate să 
presteze activități de distribuție în conformitate cu reglementările în vigoare, stabilind tipul și nivelul comisioanelor pe care SAI ERSTE le va plăti 
distribuitorilor; 
f) încheierea contractului de depozitare a activelor Fondului cu un depozitar autorizat, negocierea comisionului de depozitare în limita stabilită în 
prezentele Reguli și plata acestuia către depozitar fiind efectuata conform prevederilor contractuale; 
g) contractarea, utilizarea și restituirea de împrumuturi în numele și pe contul Fondului în condițiile reglementărilor în vigoare; 
h) crearea bazei de date, a circuitului informațional și a evidențelor necesare desfășurării activității Fondului; 
i) derularea operațiunilor de publicitate a Fondului în conformitate cu reglementările în vigoare privind conținutul și structura materialului publicitar, 
cu scopul asigurării informării corecte și transparente a investitorilor; 
j) angajarea unui auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania („C.A.F.R.”), înregistrat în Registrul public al Autorității, în 
vederea auditării rapoartelor anuale ale Fondului; 
k) actualizarea zilnică a evidențelor contabile specifice; 
l) calcularea și plata comisionului datorat Autorității de către Fond, conform reglementărilor în vigoare; 
m) transmiterea către depozitar a tuturor informațiilor privind operațiunile Fondului, cel mai târziu până la ora 24.00 a zilei următoare celei în care 
acestea au fost efectuate, cu excepția zilelor nelucrătoare; 
n) calcularea zilnică a valorii activului net, a valorii unitare a activului net și a numărului de investitori; 
o) transmiterea către investitori, atât a informațiilor și documentelor prevăzute de reglementările în vigoare cât și a celor solicitate suplimentar de 
aceștia, prin intermediul unui suport durabil, astfel încât investitorul să poată stoca informații care îi sunt adresate personal, într-un mod care să 
permită ca informațiile respective să poată fi consultate ulterior pe o perioadă de timp adaptată scopului acestor informații și care permite 
reproducerea fidelă a informațiilor stocate; suportul durabil include, fără a se limita la: scrisoare simplă sau cu confirmare de primire, fax, e-mail, 
SMS, sistem de vizualizare cu user și parolă pe internet etc. 
p) publicarea zilnică, pentru fiecare zi lucrătoare, în Ziarul Financiar, pe www.erste-am.ro și afișarea zilnică la sediul SAI ERSTE, la toate unitățile 
depozitarului, precum și la sediile distribuitorilor, a valorii activului net și a valorii activului net unitar ale Fondului, certificate de depozitar; la cererea 
investitorilor, acestea se transmit gratuit, pe suport durabil; 
q) păstrarea și actualizarea evidenței investitorilor Fondului, în colaborare cu depozitarul; 
r) întocmirea și transmiterea către Autoritate a raportărilor săptămânale privind clasele de active din portofoliul Fondului, a numărului de investitori 
și a valorii activului net ale Fondului, pentru fiecare zi lucrătoare, precum și situația detaliată a investițiilor pentru ultima zi lucrătoare din săptămână, 
certificate de depozitar; 
s) întocmirea, transmiterea către Autoritate și publicarea pentru Fond, în termenele, forma și condițiile prevăzute de reglementările în vigoare, a 
următoarelor documente: 

i) Prospect de emisiune; 
ii) Regulile; 
iii) Document privind informațiile cheie destinate investitorilor („DICI”); 
iv) Raport anual, care se publică în termen de 4 luni de la sfârșitul anului pentru care se face raportarea; 
v) Raport semestrial, care se publică în termen de 2 luni de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea; 
Rapoartele prevăzute la pct. iv) și v) se publică în Buletinul Autorității și pe www.erste-am.ro. SAI ERSTE va publica în Ziarul Financiar, în 
termen de 3 zile de la transmiterea către Autoritate a rapoartelor prevăzute la pct. iv) și v), un anunț destinat investitorilor în care se 
menționează apariția acestora, precum și modalitatea prin care se pot obține, la cerere, în mod gratuit. 

t) alte activități calificate ca atare și autorizate de Autoritate. 
 
1.6. Responsabilitatea societății de administrare a investițiilor 
SAI ERSTE este obligată să respecte, pe toată durata de funcționare, regulile de conduită emise de Autoritate, astfel: 
a) să acționeze cu onestitate, corectitudine și diligență profesională, în scopul protejării interesului investitorilor Fondului și a integrității pieței; 
b) să angajeze și să folosească eficient toate resursele, să elaboreze și să utilizeze eficient procedurile necesare pentru desfășurarea 
corespunzătoare a activității; 
c) sa evite conflictele de interese, iar dacă acestea apar, sa ia toate masurile necesare pentru a asigura administrarea corectă și în interesul 
investitorilor tuturor organismelor de plasament colectiv administrate, în conformitate cu reglementările în vigoare și procedurile interne.  
d) să își desfășoare activitatea în conformitate cu reglementările în vigoare, în scopul promovării intereselor investitorilor și a integrității pieței; 
e) să exercite drepturile aferente instrumentelor financiare aparținând Fondului în interesul deținătorilor de titluri de participare. 
SAI ERSTE va opera în conformitate cu prezentele Reguli și nu va efectua operațiuni de pe urma cărora ar beneficia unele dintre conturile 
individuale, A.O.P.C. ori O.P.C.V.M., în detrimentul celorlalte.  
SAI ERSTE nu poate efectua tranzacții cu O.P.C.V.M.-urile și A.O.P.C.-urile pe care le administrează 
SAI ERSTE identifică toate cazurile în care condițiile contractuale convenite cu partenerii de afaceri intră în conflict de interese cu Fondul și se 
asigură că Fondul nu este încărcat cu costuri ce ar putea fi evitate și nu este exclus de la obținerea de beneficii care i se cuvin. 
SAI ERSTE, este răspunzătoare pentru: 
- orice prejudiciu produs Fondului prin încălcarea reglementărilor în vigoare, încălcarea Regulilor Fondului, dol, culpă, neexecutarea sau 
executarea defectuoasă a obligațiilor asumate prin Prospectul de emisiune; 
- daunele provocate Fondului și deținătorilor de titluri de participare dacă au făcut operațiuni cu sau pentru Fond folosindu-se de informații 
privilegiate, așa cum sunt acestea prevăzute în reglementările în vigoare. În aceste situații, Autoritatea este în drept să dispună măsuri 
conservatorii corespunzătoare și să solicite instanței anularea tranzacțiilor frauduloase. 
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2. INFORMAȚII despre DEPOZITAR și RELAȚIA dintre SOCIETATEA de ADMINISTRARE a INVESTIȚIILOR și DEPOZITAR 
 
2.1. Datele de identificare a depozitarului 
În baza contractului de depozitare încheiat de SAI ERSTE, depozitarul Fondului este Banca Comercială Romană S.A., societate administrată în 
sistem dualist, cu sediul în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/90/23.01.1991, 
Cod unic de înregistrare R361757, telefon 0373.511.715; fax 021.302.19.86, adresa de web: http://www.bcr.ro. 
Banca Comercială Romană S.A., denumită în continuare „Depozitar”, este o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României potrivit 
legislației aplicabile instituțiilor de credit, înscrisă în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999. 
Depozitarul a fost autorizat de C.N.V.M. prin Avizul nr. 27/04.05.2006 și înregistrat cu numărul PJR10 / DEPR / 400010 în Registrul public al 
Autorității.  
 
2.2. Obiectul contractului de depozitare  
Obiectul contractului de depozitare îl constituie asigurarea, de către Depozitar, a activității de depozitare în conformitate cu reglementările în 
vigoare, activitate prin care este asigurată păstrarea în condiții de siguranță a activelor Fondului, încredințate spre păstrare, conform clauzelor 
contractuale, precum și asigurarea unui control permanent, din punct de vedere al legalității, asupra operațiunilor Fondului.  
 
2.3. Durata contractului de depozitare 
SAI ERSTE și Depozitarul au încheiat contractul de depozitare pe o durată de 1 (un) an de la data intrării în vigoare a acestuia. Dacă niciuna din 
părți nu notifică celeilalte încetarea contractului cu cel puțin 90 de zile înainte de data expirării duratei acestuia, contractul se consideră prelungit 
automat în aceleași condiții, considerându-se un acord tacit al părților. 
 
2.4. Instrucțiunile primite de depozitar de la societatea de administrare a investițiilor 
Depozitarul este informat în scris de către SAI ERSTE despre toate schimbările relevante cu privire la conducerea, organizarea și funcționarea sa, 
precum și despre cele privitoare la modificarea documentelor Fondului pentru care desfășoară activitatea de depozitare. 
SAI ERSTE transmite Depozitarului instrucțiuni în conformitate cu regulile și procedurile operaționale ale instituțiilor pieței de capital, precum și cu 
practica pieței pe care se execută respectivele instrucțiuni. 
SAI ERSTE transmite Depozitarului în timp util instrucțiunile, datele și documentele necesare îndeplinirii obligațiilor acestuia, conform prevederilor 
contractuale procedurilor de lucru privind desfășurarea operațiunilor de depozitare și reglementărilor. în vigoare. 
 
2.5. Remunerarea depozitarului 
Pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile contractului de depozitare, Depozitarul este îndreptățit să primească, ca remunerație, 
următoarele tipuri de comisioane: 

A. comision de depozitare 
B. comisioane de custodie 

A. Comisionul de depozitare, construit în trepte, în funcție de volumul activelor aflate în depozitare, are o valoare maximă este de 0,03%/lună și se 
aplică la valoarea medie lunară a Activului Net pentru Calcul Comisioane (ANCC), definit astfel: 
ANCC = Valoarea actualizată a activelor totale - Răscumpărări de plată - Cheltuieli de audit financiar - Cheltuieli estimate, menționate în Prospectul 
de emisiune aprobat de Autoritate - Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie, comision administrare, impozit pe venit, după caz) - 
Comisioane de subscriere (dacă este cazul). 
Trecerea de la o treaptă de comision la alta se va face începând cu luna următoare celei în care valoarea medie lunară a Activul Net pentru Calcul 
Comisioane (ANCC) al Fondului a atins tranșele valorice stabilite prin contractul de depozitare.  
B. Comisioanele de custodie se percep pentru următoarele activități:  
B.1. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețe reglementate din România: 
a. păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 0,1% anual aplicat la valoarea medie a portofoliului de instrumente financiare aflat în custodie; 
b. decontare fonduri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie:  
Comisioanele percepute de Depozitarul Central pentru serviciile de compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, atât pe bază 
netă cât și pe bază brută, conform listei de tarife și comisioane datorate de participanții la sistemul de compensare, decontare și registru, agenții 
custode și participanții compensatori, prevăzute de Codul Depozitarului Central + comisionul fix pe tranșe valorice: maxim 8 lei; 
c. procesare transferuri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie: maxim 15 lei; 
d. servicii de corporate action: maxim 15 lei / notificare /colectare. 
B.2. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare emise pe piețe externe: 
a) păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 

- maxim 0,55% anual, aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflate în  custodie; 
- comision minim pentru un simbol: 4,00 EUR anual  
- comision minim pentru un cont de custodie: 16,00 EUR anual 

b) decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare ale emitenților din alte state: 
- maxim 200 EUR / tranzacție. 

c) servicii de corporate action: maxim 10 EUR / colectare. 
 
2.6. Responsabilitățile depozitarului 
Depozitarul trebuie: 
a) să se asigure că vânzarea, emiterea, răscumpărarea sau anularea titlurilor de participare sunt efectuate de către SAI ERSTE, în numele 
Fondului, în conformitate cu reglementările în vigoare și cu prezentele Reguli;  
b) să se asigure că valoarea titlurilor de participare este calculată în conformitate cu reglementările în vigoare și cu prezentele Reguli; 
c) să îndeplinească instrucțiunile SAI ERSTE, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare reglementărilor în vigoare ori prezentelor Reguli;  
d) să se asigure că, în tranzacțiile având ca obiect activele Fondului, orice sumă este achitată în termenul stabilit;  
e) să se asigure că veniturile Fondului sunt administrate și calculate în conformitate cu reglementările în vigoare. și cu prezentele Reguli.  
Depozitarul înregistrează, verifică, monitorizează și controlează toate activele pe care le deține Fondul și răspunde pentru păstrarea în siguranță a 
tuturor activelor Fondului încredințate spre depozitare. Depozitarul va certifica existența și valoarea activelor menționate anterior pe bază de 
documente. 



Depozitarul informează în scris SAI ERSTE despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea Fondului pentru care desfășoară activitatea de 
depozitare.  
Depozitarul asigură confidențialitatea informațiilor și/sau documentelor primite din partea SAI ERSTE în procesul de evaluare a legalității 
operațiunilor efectuate de către aceasta în contul Fondului. 
Depozitarul răspunde față de SAI ERSTE și față de deținătorii de titluri de participare pentru orice pierdere suferită de aceștia, ca urmare a 
îndeplinirii necorespunzătoare sau neîndeplinirii obligațiilor sale. Răspunderea Depozitarului față de investitori poate fi invocată de către deținătorii 
de titluri de participare, direct sau indirect, prin intermediul SAI ERSTE.  
Este interzis Depozitarului să transfere, să gajeze, să garanteze în orice mod sau să dispună, în orice alt fel, de instrumentele financiare sau de 
sumele de bani încredințate spre păstrare în numele Fondului, cu excepția cazului în care există instrucțiuni corespunzătoare și numai în beneficiul 
investitorilor. Această interdicție nu se aplică în cazul dispunerii de către Autoritate a unor măsuri speciale. 
Activele Fondului nu pot face obiectul procedurilor de executare silită declanșate de către creditorii Depozitarului, nu pot fi puse sub sechestru sau 
poprite de către aceștia și nu fac parte din masa credală în caz de faliment al Depozitarului. 
 
2.7. Încetarea contractului de depozitare 
Contractul de depozitare încetează de plin drept, fără nicio formalitate suplimentară sau intervenția instanței competente, în următoarele cazuri: 
a) la data expirării duratei contractului sau a oricărei durate ulterioare expirării duratei inițiale, dacă una dintre părți a notificat celeilalte intenția de 
încetare a contractului; 
b) denunțarea unilaterală a contractului de către oricare dintre părți, numai ulterior acordării celeilalte părți a unui preaviz de minimum 90 zile 
înainte ca aceasta să producă efecte, termen care curge de la data notificării denunțării contractului către Autoritate. Decizia de denunțare a 
contractului este publicată în Buletinul Autorității pe cheltuiala părții care denunță contractul; 
c) prin acordul părților, cu avizul Autorității. În acest caz, termenul de preaviz prevăzut la lit. b) nu se mai aplică; 
d) în condițiile în care Autoritatea retrage autorizația/avizul de funcționare oricăreia dintre părți și/sau Banca Națională a României retrage 
autorizația de funcționare a Băncii Comerciale Române S.A.; 
e) în condițiile în care Banca Națională a României a inițiat procedurile de supraveghere sau administrare specială a Băncii Comerciale Române 
S.A. ori s-a deschis procedura falimentului. 
 
2.8. Forța majoră în cadrul contractului de depozitare 
Forța majoră exonerează de răspundere partea aflată în imposibilitate de executare a obligațiilor sale cauzate de aceasta. 
Constituie forță majoră orice eveniment imprevizibil, inevitabil, insurmontabil și extrinsec circumstanțelor contractuale, neimputabil debitorului 
obligației, survenind înainte de exigibilitatea obligației și care provoacă imposibilitate de executare totală sau parțială, temporară sau definitivă, a 
uneia sau ale unora din obligațiile debitorului.  
Cazurile de forță majoră sunt considerate, pentru scopurile acestei clauze, circumstanțele care includ, fără restricție: războiul sau situațiile similare 
războiului, revoluția, cutremurul, inundațiile grave, embargoul, precum și orice alte situații ce sunt certificate de Camera de Comerț și Industrie sau 
orice altă autoritate competentă ca fiind cazuri de forță majoră. 
Partea care invocă un eveniment de forță majoră trebuie să comunice celeilalte părți survenirea evenimentului și cauzarea imposibilității de 
executare, în termen de 2 zile de la data survenirii acesteia, urmând ca în termen de 15 zile de la data notificării să transmită certificatul de atestare 
a cazului de forță majoră, eliberat de instituția legal competentă. Totodată, partea care invocă forță majoră trebuie să notifice celeilalte părți 
încetarea evenimentului și a consecințelor sale în privința posibilității de executare în termen de 2 zile de la data la care încetarea a avut loc. În 
cazul în care, din cauza forței majore, Depozitarul se află în imposibilitatea de a-și executa obligațiile, acesta va trebui să asigure imediat, cu 
acordul SAI ERSTE, transferul activelor Fondului către un subdepozitar. 
Dacă imposibilitatea de executare, cauzată de forța majoră, se întinde pe o perioadă care nu depășește 30 zile, executarea obligației afectate este 
suspendată, scadența acesteia prorogându-se cu durata imposibilității de executare, dacă partea creditoare a obligației respective nu notifică altfel.  
Dacă imposibilitatea de executare, cauzată de forța majoră, se întinde pe o perioadă de 30 zile sau mai lungă, oricare dintre părți poate înceta 
contractul fără plata de daune interese.  
Părțile sunt libere să renegocieze contractul pentru adaptarea acestuia la noile circumstanțe ca urmare a forței majore, drepturile prevăzute mai sus 
rămânând rezervate.  
Necomunicarea survenirii evenimentului de forță majoră, a încetării acestuia și a dovezilor de atestare a acestuia în termenele prevăzute mai sus, 
dă dreptul creditorului obligației la daune interese pentru prejudiciile cauzate acestuia pentru necomunicarea la termen. 
 
3. INFORMAȚII cu privire la FOND 
 
3.1. Descrierea obiectivelor fondului 
 
3.1.1. Obiectivul investițional al fondului  
Fondul Erste Equity Romania a fost autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr. 3215 / 29.11.2005 și este înregistrat în Registrul public al Autorității cu nr. 
CSC06FDIR / 400024. 
Fondul s-a constituit prin contractul de societate autorizat la data de 29.11.2005 și actualizat la data de ______________. Durata Fondului este 
nedeterminată. 
În conformitate cu standardul European Fund and Asset Management Association (EFAMA) (Clasificarea Fondurilor Europene - The European 
Fund Classification EFC Categories - aprilie 2012), unde și Asociația Administratorilor de Fonduri din România este membră, ținând seama de 
politica de investiții prevăzută în prezentele Reguli, Fondul este un fond de acțiuni. Conform acestui standard, Fondul investește minim 85% din 
portofoliul său în instrumente cu venit variabil, din care 80% în acțiuni emise de societăți cu piața principala de listare în Romania. 
Obiectivul Fondului constă în mobilizarea de resurse financiare, printr-o ofertă continuă de titluri de participare, în vederea efectuării de plasamente 
pe piețele de capital, în condițiile unui grad ridicat de risc asumat, specific politicii de investiții prevăzută în prezentele Reguli.  
Alocarea strategică reprezintă alocarea portofoliului Fondului pe categorii de active, pe termen lung; pe termen scurt și mediu, SAI ERSTE poate 
devia de la această alocare strategică, pentru a exploata oportunitățile pe care le oferă evoluția piețelor financiare. 
Alocarea strategică a portofoliului Fondului este: 90% acțiuni și 10% în instrumente ale pieței monetare și instrumente financiare derivate, în scopul 
obținerii unor randamente superioare unui benchmark.  
 
 



Benchmark:  
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3.1.2. Politica de investiții a fondului  
Politica de investiții a Fondului are ca obiectiv stabilitatea din punct de vedere al performanței și menținerea unui grad optim de lichiditate, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare. 
Politica de investiții a Fondului va urmări diversificarea portofoliului în vederea dispersiei riscului activele Fondului fiind investite cu precădere în 
acțiuni emise de companiile blue-chips. 
SAI ERSTE nu va efectua în numele Fondului vânzări descoperite de valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare sau alte instrumente 
financiare definite conform reglementărilor în vigoare.  
Conform reglementărilor în vigoare, Fondul nu va investi în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. mai mult de 10% din 
activele sale. 
Atunci când Fondul investește în titlurile de participare ale altor O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. care sunt administrate SAI ERSTE sau de către orice altă 
societate de care SAI ERSTE este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o participație substanțială, directă sau indirectă, 
comisioanele de cumpărare și răscumpărare au valoarea zero.  
Rambursările (în sensul de comisioane) plătite de terți, aferente investițiilor efectuate de Fond, se vor constitui ca și venit al Fondului. 
 

3.1.3. Principalele categorii de instrumente financiare în care investește fondul 
A. Instrumente financiare 
Investițiile Fondului se efectuează exclusiv în: 
a) acțiuni și instrumente ale pieței monetare înscrise sau tranzacționate pe o piață reglementată astfel cum aceasta este definită de legislația în 
vigoare sau tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate din Romania sau dintr-un alt stat membru; 
b) acțiuni și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-o țară terță sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-o 
tară terță, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să fie 
aprobată de Autoritate. 
c) acțiuni nou emise, în următoarele condiții:  

1) condițiile de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacționare pe bursă sau pe o altă piață 
reglementată care operează regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să fie 
aprobată de Autoritate. 
2) această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune.  

d) titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. cu caracteristicile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din OUG nr. 32/2012, stabilite sau nu 
în state membre, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:  

1) A.O.P.C. sunt autorizate conform unei legislații care prevede că acestea sunt subiectul unei supravegheri echivalate de Autoritate cu aceea 
prevăzută în reglementările în vigoare arintre e Autoritate și autoritatea competentă din statul de origine exista încheiat un acord de cooperare;  
2) nivelul de protecție a investitorilor în respectivele A.O.P.C. este echivalent cu acela al investitorilor în O.P.C.V.M. și, în special, regulile 
referitoare la segregare, împrumuturi și vânzări pe poziția descoperită a valorilor mobiliare și instrumentelor pieței monetare sunt similare 
prevederilor reglementărilor în vigoare;  
3) activitățile A.O.P.C. fac obiectul unor rapoarte semestriale și anuale, care permit o evaluare a activului și a pasivului, a veniturilor și a 
operațiunilor din perioada de raportare;  
4) maximum 10% din activele totale ale celorlalte O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. în care se intenționează să se investească, pot să fie investite în 
titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și A.O.P.C.; 

e) depozite constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadență care nu depășește 12 
luni, cu condiția ca sediul social al instituției de credit să fie situat în România ori într-un stat membru În situația în care acesta se află într-o țară 
terță instituția de credit trebuie să fie supusa unor reguli prudențiale evaluate de către Autoritate ca fiind echivalente acelora emise de către 
Uniunea Europeană;  
f) instrumente financiare derivate, incluzând și pe cele care implică decontarea finală a unor fonduri bănești, tranzacționate pe o piață reglementată 
în sensul prevederilor pct. a) și b) și/sau instrumente financiare derivate, negociate în afara pieței reglementate, cu îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiții: 

1) activul suport constă în instrumentele prevăzute în prezentul alineat, indici financiari, rata dobânzii și cursul de schimb, în care Fondul poate 
investi, potrivit obiectivelor sale de investiții, așa cum sunt prevăzute în prezentele Reguli; 
2) contrapărțile, în cadrul negocierii derulate în afara piețelor reglementate, sunt entități, subiect al supravegherii prudențiale, care aparțin 
categoriilor aprobate de Autoritate;  
3) instrumentele financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice, de încredere și verificabile, și pot 
fi vândute, lichidate sau poziția poate fi închisă, la inițiativa Fondului, în orice moment, la valoarea lor justă, printr-o tranzacție de sens contrar; 

g) instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, care sunt lichide și au o valoare care poate fi precis 
determinată în orice moment, cu condiția ca emisiunea sau emitentul să fie supuse reglementărilor referitoare la protecția investitorilor și a 
economiilor acestora, cu condiția ca acestea: 

1) să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrală, locală sau regională, de o bancă centrală dintr-un stat membru, de Banca 
Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții, de o țară terță sau, în situația statelor federale, de unul 



dintre membrii componenți ai federației, sau de un organism public internațional, din care fac parte unul sau mai multe state membre, sau  
2) să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe piețele reglementate, menționate de reglementările în vigoare; sau  
3) să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudențiale, potrivit criteriilor definite de legislația europeana sau de o 
entitate care este subiect al unor reguli prudențiale și se conformează acestora, reguli validate de Autoritate ca fiind cel puțin la fel de stricte 
precum cele prevăzute de legislația europeana; sau  
4) să fie emise de alte entități care aparțin categoriilor aprobate de Autoritate cu condiția ca investiții le în astfel de instrumente să fie subiect al 
unei protecții a investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută la pct. 1, 2 și 3, și ca emitentul să fie o societate al cărei capital și rezerve să se 
ridice la cel puțin echivalentul a 10.000.000 euro, care își prezintă și își publică conturile anuale conform legislației europene aplicabile, sau o 
entitate care în cadrul unui grup de societăți care conține una sau mai multe societăți listate, are rolul de a finanța grupul sau este o entitate 
dedicată finanțării vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de finanțare.  

În conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, Fondul nu poate investi în metale prețioase sau înscrisuri care atestă deținerea acestora. 
B. Depășiri 
Fondul poate să depășească limitele de investiții prevăzute de reglementările în vigoare în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente 
instrumentelor financiare care sunt incluse în activul său, cu condiția ca depășirea respectivă să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 90 de 
zile.  
Dacă limitele de deținere a instrumentelor financiare, astfel cum sunt prevăzute de reglementările în vigoare sunt depășite, din motive 
independente de controlul Fondului sau ca rezultat al exercitării drepturilor de subscriere, acesta trebuie să adopte, ca obiectiv prioritar al 
tranzacțiilor sale de vânzare, măsuri de remediere în cel mai scurt timp a situației, cu respectarea intereselor deținătorilor de titluri de participare. 
În conformitate cu prevederile art. 87 din OUG nr. 32/2012 și având în vedere Decizia Autorității nr. _________________, Fondul poate să dețină 
până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice 
locale ale acestuia sau de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre, și anume European Bank for 
Reconstruction and Development (Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare) și European Investment Bank (Banca Europeană de 
Investiții). Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie să dețină valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase emisiuni 
diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare aferente oricăreia dintre cele șase emisiuni să nu depășească 30% din 
totalul activelor sale.  
 
3.1.4. Tehnici de administrare a portofoliului 
În activitatea de administrare a portofoliului, SAI ERSTE: 
- va utiliza investirea în instrumente financiare derivate atât pentru realizarea obiectivelor prevăzute de prezentele Reguli, cât și pentru acoperirea 
riscului; 
- va efectua operațiuni de piață monetară, respectiv cumpărări / vânzări reversibile de active eligibile pentru tranzacționare: 

a) cumpărări reversibile - tranzacții reversibile în cadrul cărora Fondul cumpără active eligibile pentru tranzacționare, cu angajamentul 
contraparții de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției; transferul proprietății 
asupra activelor eligibile respective se realizează prin mecanismul „livrare contra plată“; 
b) vânzări reversibile - tranzacții reversibile în cadrul cărora Fondul vinde active eligibile pentru tranzacționare, angajându-se să răscumpere 
respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției; transferul proprietății asupra activelor eligibile 
respective se realizează prin mecanismul „livrare contra plată“; 

 
3.1.5. Durata recomandată de investire 
Având în vedere natura plasamentelor care urmează a fi realizate de Fond, se recomandă investitorilor plasarea resurselor financiare pe un termen 
cuprins între cinci (5) și șapte (7) ani. 
 
3.1.6. Factori de risc 
Investiția în fonduri deschise de investiții comportă atât avantajele care îi sunt specifice, cât și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi 
pentru investitor, veniturile rezultate din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul.  
SAI ERSTE stabilește, implementează și menține o politică de administrare a riscului adecvată și documentată care identifică riscurile la care este 
sau ar putea fi expus Fondul, respectiv: 
a) risc de piață reprezintă riscul de pierdere care decurge din fluctuația valorii de piață a pozițiilor din portofoliul Fondului, fluctuație care poate fi 
atribuită modificării variabilelor pieței, cum ar fi ratele dobânzii, ratele de schimb valutar, prețurile acțiunilor și ale mărfurilor sau solvabilitatea unui 
emitent;  
b) risc de contraparte reprezintă riscul de pierdere care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o tranzacție să nu își îndeplinească obligațiile 
înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent tranzacției;  
c) risc de lichiditate reprezintă riscul ca o poziție din portofoliul Fondului să nu poată fi vândută, lichidată sau închisă cu costuri limitate într-un 
interval de timp rezonabil de scurt, fiind afectată capacitatea Fondului de a-și respecta în orice moment obligațiile de răscumpărare și plată. 
d) risc operațional reprezintă riscul de pierdere care decurge din caracterul necorespunzător al proceselor interne și din erori umane și deficiențe 
ale sistemelor SAI ERSTE sau din evenimente externe și include riscul juridic și de documentare și riscul care decurge din procedurile de 
tranzacționare, decontare și evaluare desfășurate în numele Fondului.  
SAI ERSTE evaluează, monitorizează și revizuiește periodic caracterul adecvat și eficiența politicii de administrare a riscului și notifică Autorității 
orice modificare importantă a politicii de administrare a riscului.  
 
3.2. Analiza oportunităților de investiție 
Analiza oportunităților de investire se efectuează de către Direcția Investiții, decizia privind plasarea resurselor Fondului luându-se cu respectarea 
prevederilor reglementărilor în vigoare, a politicii de investiții prevăzută de prezentele Reguli și în conformitate cu procedurile și politicile interne 
aprobate de Directoratul SAI ERSTE. 
 
3.3. Informații cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea și anularea titlurilor de participare 
 
3.3.1. Descrierea caracteristicilor titlurilor de participare 
Titlul de participare emis de Fond reprezintă o deținere de capital a unei persoane fizice, juridice sau a unei entități fără personalitate juridică în 
activele Fondului, denominate în lei, dematerializate, sub formă de înregistrare în cont.  



Titlurile de participare sunt de un singur tip, plătite integral în momentul subscrierii, conferind deținătorilor drepturi și obligații egale și sunt 
răscumpărabile continuu din activele Fondului, la cererea investitorilor. 
Valoarea unui titlu de participare se rotunjește la 4 zecimale. 
Fondul nu va emite alte instrumente financiare în afara titlurilor de participare.  
Participarea la Fond este deschisă oricărei persoane fizice, juridice sau entități fără personalitate juridică, română sau străină, care aderă la Fond 
prin semnarea Declarației de adeziune și a Cererii de subscriere pentru titluri de participare și plătește suma subscrisă în contul colector al 
Fondului. De asemenea, participarea la Fond se poate face și în urma dobândirii de titluri de participare prin moștenire sau fuziune. 
Având în vedere prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din străinătate 
obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii - persoanele nou intrate nu pot 
investi direct sau indirect în Fond.  
Persoanelor fizice autorizate (PFA) li se aplică aceleași prevederi ale documentelor Fondului ca și investitorilor persoane fizice.  
Investitorii pot efectua operațiuni de subscriere / răscumpărare în orice localitate din țară în care există sedii ale distribuitorilor, precum și la sediul 
SAI ERSTE. 
 
3.3.2. Proceduri pentru subscrierea titlurilor de participare  
Prin aderarea la Fond, investitorii devin parte a contractului de societate și se supun prevederilor Prospectului de emisiune al Fondului. SAI ERSTE 
va publica în Ziarul Financiar o notificare referitoare la modificarea documentelor Fondului, ori de câte ori această operațiune are loc.  
Declarația de adeziune cuprinde mențiunea: „Prin prezenta certific că am primit, am citit și am înțeles prevederile Prospectului de emisiune al 
Fondului Deschis de Investiții ERSTE Equity Romania”.  
Cererea de subscriere, însoțită de dovada plății, odată depusă la sediile distribuitorilor sau la sediul SAI ERSTE, după caz, este irevocabilă.  
În cazul persoanelor fizice, Declarația de adeziune și Cererea de subscriere inițială sunt completate și semnate de titular. Investitorii persoane fizice 
pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți pentru efectuarea operațiunilor ulterioare de subscriere/răscumpărare, fie (i) completând Clauza de 
împuternicire a Declarației de adeziune cu datele de identificare ale împuternicitului / împuterniciților, fie (ii) printr-o procura în forma autentica în 
acest sens. 
În cazul persoanelor juridice, Declarația de adeziune și Cererea de subscriere inițială pot fi completate și semnate fie de către reprezentanții legali, 
fie de către persoanele împuternicite în acest sens, pe baza unei procuri în forma autentica. Dacă operațiunile ulterioare celei inițiale urmează să 
fie efectuate și/sau de altă persoană decât reprezentantul legal, acesta completează Clauza de împuternicire a Declarației de adeziune cu datele 
de identificare ale împuternicitului sau printr-o procura în forma autentica în acest sens. 
Calitatea de investitor și deținerea de titluri de participare este atestată prin Certificatul de investitor La efectuarea primei operațiuni de cumpărare 
de titluri de participare SAI ERSTE deschide investitorului un cont de investiții, eliberându-i un Certificatul de investitor.  
Participarea inițiala este de minim 100 lei. 
Orice deținător de titluri de participare are obligația de a deține în permanență cel puțin un titlu de participare.  
 
3.3.3. Proceduri pentru răscumpărarea titlurilor de participare  
Investitorii au dreptul de a răscumpăra oricând, integral sau parțial, titlurile de participare deținute. În cazul în care, ca urmare a unei Cereri de 
răscumpărare, investitorul ar rămâne cu mai puțin de 1 titlu de participare, în mod obligatoriu, cu aceeași ocazie, va fi răscumpărată automat și 
fracțiunea reziduală. 
Cererea de răscumpărare, odată depusă la sediile distribuitorilor sau la sediul SAI ERSTE, după caz, este irevocabilă. 
Cererea de răscumpărare poate fi depusă, în cazul persoanelor fizice, atât de către titulari, cât și de către împuterniciții acestora.  
În cazul persoanelor juridice, Cererea de răscumpărare poate fi depusă de către reprezentanții legali sau de către persoanele împuternicite în acest 
sens.  
Pe baza Cererii de răscumpărare, SAI ERSTE calculează suma cuvenită investitorului, iar unitățile distribuitorilor vor efectua plata răscumpărărilor 
numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare de la SAI ERSTE. 
Nu se efectuează plăți în numerar la sediul SAI ERSTE sau la sediile distribuitorilor.  
Plata prin virament se efectuează în contul bancar indicat de investitor, respectiv de către împuternicit, în Cererea de răscumpărare. La plata prin 
virament a sumei cuvenite la răscumpărare, eventualele comisioane interbancare cad în sarcina investitorului. În cazul unor neconcordanțe sau 
erori în datele personale transmise de investitori în vederea transferării sumelor cuvenite, comisioanele suplimentare aferente operațiunilor 
efectuate în plus se recuperează integral de la investitor. 
 
3.3.4. Suspendarea emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare  
În situații excepționale și numai pentru protejarea interesului deținătorilor de titluri de participare, SAI ERSTE poate suspenda temporar 
subscrierea/răscumpărarea titlurilor de participare, cu respectarea prevederilor reglementărilor în vigoare și ale prezentelor Reguli și va comunica 
Autorității, fără întârziere decizia sa. În cazul în care Autoritatea apreciază că suspendarea dispusă de SAI ERSTE nu s-a făcut cu respectarea 
prevederilor aplicabile sau prelungirea acesteia afectează interesele investitorilor, Autoritatea este în drept să dispună ridicarea suspendării. 
Autoritatea decide suspendarea subscrierii și răscumpărării de titluri de participare în cazul fuziunii Fondului cu unul sau mai multe fonduri până la 
finalizarea procesului de fuziune.  
Pentru protecția interesului public și a investitorilor, Autoritatea poate decide temporar suspendarea sau limitarea emisiunii și/sau răscumpărării 
titlurilor de participare ale Fondului. Actul de suspendare va specifica termenii și motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită în cazul în 
care motivele suspendării se mențin.  
Dacă Depozitarul informează Autoritatea cu privire la refuzul SAI ERSTE de a furniza informații și/sau documente, Autoritatea poate suspenda 
emisiunea și răscumpărarea de titluri de participare până la clarificarea situației pentru o perioadă de cel mult două zile lucrătoare. Actul de 
suspendare va specifica termenii și motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită și după ce termenul stabilit inițial a expirat, în cazul în care 
motivele suspendării se mențin. 
 
3.3.5. Distribuția titlurilor de participare  
Distribuția titlurilor de participare emise de Fond se poate face direct de către SAI ERSTE și prin intermediul unor societăți comerciale (distribuitori) 
autorizate să presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în baza contractelor de distribuție pe care 
aceștia le încheie cu SAI ERSTE, cu avizul prealabil al Autorității.  
SAI ERSTE a încheiat contract de distribuție a titlurilor de participare emise de Fond cu Banca Comercială Română S.A., cu sediul central în 
București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, tel: 0800 801 227 sau 021 407 42 00; e-mail: DOG.BOCD@bcr.ro sau contact.center@bcr.ro.  
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Distribuția titlurilor de participare se poate realiza și prin intermediul agenților de distribuție. Agenții de distribuție sunt persoane fizice avizate și 
înscrise în Registrul public al Autorității, care își desfășoară activitatea în numele SAI ERSTE în baza unor relații contractuale și nu pot presta 
activități de distribuție în nume propriu. Agenții de distribuție nu pot fi implicați în operațiunile de încasări și plăți de la sau către investitorii Fondului. 
Lista agenților de distribuție este disponibilă pe www.erste-am.ro.  
 
3.3.6. Modalități de anulare sau transfer a titlurilor de participare  
A. Anularea de titluri de participare se face ca urmare a depunerii unei Cereri de răscumpărare. 
Anularea titlurilor de participare emise de Fond și evidențierea acestei operațiuni în contul de investiții al investitorului se realizează în funcție de 
momentul înregistrării Cererii de răscumpărare, astfel: 
a) pentru răscumpărările înregistrate înainte de ora 16:00, în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a Cererii de răscumpărare; 
b) pentru răscumpărările înregistrate după ora 16:00, în a doua zi lucrătoare după data înregistrării Cererii de răscumpărare. 
B. Transferul titlurilor de participare în următoarele cazuri: 
a) în cazul decesului titularului, dacă cel puțin unul dintre moștenitori optează pentru menținerea investiției în Fond; numărul de titluri de participare 
cuvenite se transferă pe numele acestuia, la data la care respectivul moștenitor prezintă copia legalizată a documentului care atestă finalizarea 
succesiunii. Fiecare moștenitor devine proprietarul unui număr de titluri de participare ce îi revin conform actului de succesiune; 
b) în cazul în care persoana juridică deținătoare de titluri de participare fie fuzionează fie își modifică Codul unic de înregistrare în condițiile 
prevăzute de reglementările în vigoare, titlurile de participare deținute se transferă în contul de investiții definit cu noi le date de identificare, la data 
prezentării documentelor doveditoare. 
 
3.4. Determinarea valorii activului net al fondului 
 
3.4.1. Reguli de evaluare a activelor 
Activele aflate în portofoliul Fondului sunt evaluate astfel: 
1. Acțiunile admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele 
reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate la prețul 
de închidere al secțiunii de piață considerată piața principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele 
reglementate, inclusiv sistemele alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează 
calculul. 
2. Dacă acțiunile sunt admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât piețele reglementate, 
inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare, din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru, se evaluează 
la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piața principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât 
piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării determinata conform art. 9 
din Regulamentul CE nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE aferent zilei pentru care se 
efectuează calculul. 
3. Acțiunile suspendate de la tranzacționare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de tranzacționare, în cazul apariției unor evenimente care pot 
conduce la modificări ale preturilor acțiunilor datorita efectului acestor evenimente asupra situației patrimoniale și financiare a emitentului, vor fi 
evaluate la prețul mediu ponderat aferent ultimelor 30 de zile, calculat până la data apariției unui asemenea eveniment. În scopul numărării celor 30 
de zile de netranzacționare, se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioara celei în care respectiva acțiune a fost 
suspendată. 
4. Acțiunile care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altui sistem de tranzacționare decât piețele reglementate, 
inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru și acțiunile admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în 
cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, dar netranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare, sunt 
evaluate la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaționale de evaluare (abordarea prin piață, 
abordarea prin venit, abordarea prin cost etc.) în care este utilizat principiul valorii juste, aprobate de către Directoratul SAI ERSTE.  
În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care 
respectiva acțiune nu a mai înregistrat tranzacții. 
5. Acțiunile care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altui sistem de tranzacționare decât piețele reglementate, 
inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate la valoarea zero daca:  
a) nu sunt disponibile situațiile financiare anuale și nici raportările financiare semestriale în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere; 
b) societățile înregistrează capitaluri proprii negative.  
6. Acțiunile societăților comerciale aflate în procedura de insolventa sau reorganizare, în procedura de lichidare judiciară sau alte forme de lichidare 
și a celor aflate în încetare temporară sau definitivă de activitate sunt incluse în activul net al Fondului la valoarea zero, de la data la care anunțul a 
fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează. 
7. În cazul societăților comerciale aflate în procedura de insolvență sau reorganizare, ale căror acțiuni au fost readmise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare ca urmare a emiterii unui hotărâri judecătorești definitive și irevocabile privind confirmarea de 
către judecătorul sindic desemnat a planului de reorganizare a respectivului emitent, evaluarea respectivelor acțiuni se va face cu respectarea 
prevederilor de la pct. 1. 
8. În situația splitării/consolidării valorii nominale a unor acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât 
piețele reglementate, acțiunile rezultate prin splitare se evaluează, anterior introducerii la tranzacționare a acestora, prin împărțirea prețului anterior 
splitării la coeficientul de splitare, respectiv prin înmulțirea cu coeficientul de consolidare. 
9. Dividendele, precum și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani rezultate în urma participării la majorările de capital sunt înregistrate în 
activul Fondului în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai beneficiază de dividend sau în prima zi în care investitorii care 
cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. 
10. În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, fără emiterea de drepturi de preferință, 
acțiunile cuvenite și suma datorată de Fond ca urmare a participării la majorarea capitalului social sunt înregistrate în activul Fondului astfel: 
a) în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital,în situația în care prețul de piață este mai mare 
decât prețul de subscriere, iar SAI ERSTE decide să participe la majorarea de capital social a emitentului; 
b) la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situația în care nu sunt întrunite condițiile menționate pct. a)  
În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, cu emiterea de drepturi de preferință, acțiunile 
cuvenite sunt înregistrate în activul Fondului la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social. 
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11. Evaluarea acțiunilor deținute de Fond ca urmare a participării la majorarea de capital social fără contraprestație în bani, precum și a celor cu 
contraprestație în bani înregistrate în active conform prevederilor pct. 10. lit. a) se realizează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată 
piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative de tranzacționare de 
către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul; suma datorată ca urmare a participării la 
majorarea capitalului social, înregistrată în activ conform prevederilor pct. 10 lit. a) se evaluează la valoarea de subscriere. 
12. În cazul în care, majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferință, acestea vor fi înregistrate în activul Fondului în prima 
zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.  
Până la momentul primei zile de tranzacționare evaluarea drepturilor de preferință se realizează la valoarea teoretică.  
Valoarea teoretică a dreptului de preferință se calculează conform formulei: 
Valoarea teoretică a dreptului de preferință = (prețul de piață al acțiunilor vechi - prețul de subscriere 
de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință) *[număr de acțiuni noi/(număr de acțiuni vechi + 
număr de acțiuni noi)] *[ număr de acțiuni vechi/număr de drepturi de preferința emise], 
unde prețul de piață al acțiunilor vechi este reprezentat de prețul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acțiuni au dreptul de a participa 
la majorarea de capital. 
Ulterior admiterii la tranzacționare, drepturile de preferință vor fi evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a 
pieței respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. În cazul în care nu se vor înregistra tranzacții, se va menține evaluarea la valoarea 
teoretica. 
Ulterior perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință și până la momentul exercitării acestora, drepturile de preferință vor fi evaluate la 
ultimul preț de închidere din perioada de tranzacționare și evidențiate în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat”. 
La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul Fondului acțiunile cuvenite. 
13. Dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani, precum și cele distribuite cu contraprestație în bani și sumele cuvenite Fondului 
se evidențiază în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat” în cadrul activelor Fondului. 
În situația în care dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani nu sunt încasate în termenul legal, acestea vor fi incluse în activ la 
valoarea zero. 
14. Obligațiunile și instrumentele de piață monetară sunt evaluate prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei 
scurse de la data efectuării plasamentului, precum și a discount-ului sau primei de achiziție, față de valoarea nominală, până la scadență. În situația 
în care cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt încasate în termen de 10 zile lucrătoare de la data menționată în prospectul de 
emisiune, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. 
15. Depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate prin recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării 
plasamentului. 
16. Depozitele structurate sunt evaluate pe baza principiului de recunoaștere zilnica a dobânzii minime garantate care va fi bonificata de banca. În 
situația negarantării unei dobânzi minime, evaluarea se face la dobânda minima de cont curent. La scadenta, daca evoluția activului suport s-a 
încadrat în condițiile constituirii depozitului, se va recunoaște diferența pozitiva de dobânda pentru toata perioada de la momentul constituirii 
depozitului. 
17. Depozitele cu plata dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale constituite ca depozit pe toata 
durata depozitului. 
18. Deținerile din conturile curente sunt evaluate prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul; sumele 
existente în conturi curente la instituțiile de credit care se afla în procedura de faliment se evaluează la valoarea 0 (zero).  
19.Instrumentele financiare derivate admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare pe o piață reglementată sau 
în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din Romania, dintr-un stat membru sau 
nemembru sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor 
alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul.  
20. Instrumentele financiare derivate admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât 
piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare din Romania, dintr-un stat membru sau 
nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor 
alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecventa a tranzacționării, determinata conform art. 9 din Regulamentul CE nr. 187/2006 al 
Comisiei, de punere în aplicare a Directivei 2005/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.  
21. Instrumentele financiare derivate neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele 
reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru și instrumentele financiare derivate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate dar netranzacționate 
în ultimele 30 zile de tranzacționare se evaluează la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele 
internaționale de evaluare (abordarea prin piață, abordarea prin venit, abordarea prin cost etc.) în care este utilizat principiul valorii juste, aprobate 
de către Directoratul SAI ERSTE.  
În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca primă zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care 
respectivul instrument nu a mai înregistrat tranzacții. 
22. Titlurile de participare ale A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare pe o 
piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din Romania, 
dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință 
furnizat în cadrul sistemelor alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul.  
23. Titlurile de participare ale A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor 
sisteme, altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare din Romania, dintr-un 
stat membru sau nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în 
cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecventa a tranzacționării, determinata conform art. 9 din Regulamentul CE 
nr. 187/2006 al Comisiei, de punere în aplicare a Directivei 2005/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.  
24. Titlurile de participare a unui A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de 
tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru sau admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate dar netranzacționate 
în ultimele 30 zile de tranzacționare sunt evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată. În scopul numărării celor 30 zile de 
netranzacționare se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioara celei în care respectivul titlu de participare nu a mai 
înregistrat tranzacții. 



25. În cazul în care unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referință 
comunicat de Banca Națională a României în ziua pentru care se efectuează calculul. Dacă elementele de activ sunt denominate în valute pentru 
care Banca Națională a României nu stabilește curs de referință, se utilizează cursul de referință al monedei respective fata de euro, comunicat de 
Banca Centrala a tarii în moneda căreia este denominat elementul de activ, și cursul EUR/RON comunicat de Banca Națională a României în ziua 
pentru care se efectuează calculul.  
 
3.4.2. Metoda de calcul a valorii activului net 
Calculul valorii unitare a activului net al Fondului la o anumită dată se realizează astfel: 
Valoarea unitară              Valoarea activului net al Fondului la acea dată (1) 
a activului net la acea dată  = -------------------------------------------------------------------------------------- 

     Număr total de titluri de participare în circulație la acea dată (2) 
(1) Valoarea activului net al Fondului se calculează astfel: 
Valoarea activului net al Fondului = Valoarea totală a activelor Fondului - Valoarea obligațiilor Fondului 
Valoarea totala a activelor Fondului se calculează zilnic prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliu, evaluate conform prevederilor 
punctului 3.4.1. 
(2) Numărul de titluri de participare aflate în circulație se stabilește ca diferență între numărul de titluri de participare emise și numărul de titluri de 
participare răscumpărate până la data efectuării calculului. 
 
3.4.3. Frecvența calculării valorii activului net 
Valoarea activului net, valoarea unitară a activului net și numărul de investitori se calculează zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, de către SAI 
ERSTE și se certifică de către Depozitar. 
 
3.4.4. Mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net 
Valoarea activului net și valoarea unitara a activului net vor fi publicate de către SAI ERSTE zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, în Ziarul Financiar și 
pe www.erste-am.ro și vor fi afișate zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, la sediul SAI ERSTE, la toate unitățile depozitarului, precum și la sediile 
distribuitorilor. 
Suplimentar, investitorii care au conturi curente deschise la Banca Comercială Romană S.A. și beneficiază de serviciul de internet banking oferit de 
aceasta, pot vizualiza istoricul operațiunilor cu titluri de participare, precum și soldul și valoarea la zi a acestora. 
SAI ERSTE poate decide, în conformitate cu standardul de Grup și reglementările Autorității aplicabile, publicarea și a altor informații suplimentare 
referitoare la rezultatele Fondului: evoluția pentru anumite perioade (ex: lunară, trimestrială, semestrială, anuală, de la lansare etc.), număr de 
investitori, structura portofoliului. 
 
3.4.5. Valoarea inițială a titlului de participare  
Valoarea titlului de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului.  
Valoarea inițială a titlului de participare emis de Fond a fost de 100 lei. 
În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, SAI ERSTE poate solicita Autorității aprobarea conversiei 
titlurilor de participare. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unui titlu de participare ă nu scadă sub echivalentul în lei al unui 
Euro, la data efectuării conversiei. 
Aprobarea de către Autoritate și notificarea către investitori a conversiei titlurilor de participare se realizează cu respectarea procedurii pentru 
modificarea prevederilor Prospectului de emisiune. 
 
3.5. Înlocuirea societății de administrare a investițiilor și a depozitarului 
 
3.5.1. Încetarea funcției de administrare 
Administrarea Fondului de către SAI ERSTE încetează de drept dacă aceasta renunță la administrare cu notificarea prealabilă a Autorității și după 
desemnarea unui nou administrator sau dacă Autoritatea retrage autorizația SAI ERSTE, în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare. 
Autoritatea este în drept să retragă autorizația acordată SAI ERSTE în următoarele condiții: 
a) nu desfășoară nici o activitate autorizată pe o perioadă mai mare de 6 luni; 
b) solicită expres retragerea autorizației; 
c) nu respectă reglementări în vigoare, privind adecvarea capitalului; 
d) nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza emiterii autorizației; 
e) autorizația a fost obținută pe baza unor declarații sau informații false ori care au indus în eroare; 
f) a încălcat grav și/sau sistematic prevederile reglementărilor în vigoare; 
g) alte cazuri prevăzute de reglementările în vigoare  
Retragerea autorizației se face: 
a) prin decizie, la solicitarea expresă a SAI ERSTE; 
b) prin ordonanță de sancționare cu respectarea prevederilor reglementărilor în vigoare, caz în care Autoritatea desemnează un administrator 
provizoriu care va efectua numai acte de administrare pentru conservarea patrimoniului Fondului, precum și transferul obligatoriu al administrării 
către o altă societate de administrare a investițiilor și publicarea acestei situații, cu depunerea tuturor diligențelor necesare în acest sens. 
Comisionul administratorului provizoriu nu va fi mai mare decât limita maximă a comisionului de administrare perceput de SAI ERSTE și este plătit 
din activul entităților administrate provizoriu. Termenul de declanșare a procedurii de desemnare a administratorului provizoriu nu va fi mai mare de 
10 zile lucrătoare de la data retragerii autorizației SAI ERSTE. În termen de 15 zile de la numirea sa de către Autoritate, administratorul provizoriu 
va publica, în cel puțin trei cotidiane naționale, lista entităților preluate în administrare temporară și va face cunoscută,  pe această cale, 
disponibilitatea sa de a primi solicitări de preluare a respectivelor entități, în vederea administrării acestora de către alte societăți de administrare a 
investițiilor. 
Administratorul provizoriu este obligat să pună la dispoziția solicitanților toate informațiile pentru ca aceștia să ia o hotărâre în cunoștință de cauză. 
În analiza ofertelor primite, administratorul provizoriu trebuie să ia în calcul următoarele criterii: 
a) nivelul capitalului inițial al societății de administrare a investițiilor ofertante; 
b) gradul în care rețeaua de distribuție pe care o poate asigura noua societate de administrare a investiți ilor acoperă rețeaua de distribuție inițială; 
c) comisionul de administrare propus; 
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d) experiența și performanțele obținute în activitatea de administrare; 
e) volumul activelor administrate la momentul evaluării; 
f) sancțiunile aplicate de Autoritate, după caz. 
Administratorul provizoriu are obligația ca, în termen de maximum 90 de zile de la desemnarea sa, să identifice și să propună  Autorității numirea 
unei alte societăți de administrare a investițiilor Pe perioada desfășurării activității sale, administratorul provizoriu întocmește și publică rapoartele 
aferente activității entităților preluate în administrare temporară, în termenul și conform cerințelor prevăzute de prezentul regulament.  
În cazul în care administratorul provizoriu depășește acest termen, Autoritatea poate prelungi mandatul acestuia, o singură dată pentru o perioadă 
de 90 de zile sau poate hotărî schimbarea lui, schimbare care trebuie să se producă într-un interval de maximum 15 zile de la terminarea 
mandatului precedentului administrator provizoriu. 
În cazul în care, nici ulterior expirării termenelor prelungite, nu a fost propus o alta societate de administrare a investițiilor, Autoritatea este în drept 
să dispună lichidarea Fondului și să numească un lichidator. 
În cazul nerespectării obligațiilor sale, administratorul provizoriu va restitui Fondului administrat temporar comisioanele încasate.  
Efectele retragerii autorizației. Obligațiile societății de administrare a investițiilor  
La data comunicării ordonanței de sancționare cu retragerea autorizației, SAI ERSTE: 
a) încetează orice activități de administrare, inclusiv a Fondului; 
b) începe transferul atribuțiilor și operațiunilor specifice activității de administrare către administratorul provizoriu desemnat, inclusiv transferul 
registrelor și evidențelor, al corespondenței, materialelor publicitare, contractelor și a oricăror alte documente, în original, ale Fondului. Transferul 
trebuie să se încheie în cel mult 10 zile de la data comunicării ordonanței de sancționare. 
Retragerea autorizației SAI ERSTE nu produce efecte asupra derulării contractelor de depozitare a Fondului. Depozitarul trebuie să-și 
îndeplinească în continuare atribuțiile până la încheierea unui contract de depozitare cu noua societate de administrare a investițiilor sau, după caz, 
până la predarea activelor către un nou depozitar. 
În termen de 30 de zile de la retragerea autorizației, SAI ERSTE elaborează și comunică Autorității, un raport de încetare a activității și de 
transferare a atribuțiilor, urmând ca ulterior să publice un anunț cu privire la încetarea activității și concluziile respectivului raport în Ziarul Financiar 
și în Buletinul Autorității. Raportul are conținutul și anexele prevăzute pentru raportul anual al Fondului și este auditat de un auditor financiar, 
membru al C.A.F.R. 
 
3.5.2. Încetarea funcției de depozitar 
Depozitarul își poate înceta funcția în următoarele cazuri: 
a) denunțarea contractului, cu un preaviz de cel puțin 90 de zile, din inițiativa unei părți în condițiile stabilite în contract sau prin acordul părților; 
denunțarea este notificată Autorității cu minimum 90 de zile înainte ca aceasta să producă efecte. Decizia de denunțare a contractului de 
depozitare este publicată în Buletinul Autorității, pe cheltuiala entității care denunță contractul. În perioada de 90 de zile de mai sus, SAI ERSTE are 
obligația încheierii unui nou contract de depozitare cu o societate avizată de Autoritate. Dacă în perioada de 90 de zile nu se realizează transferul 
activelor către un nou depozitar, fostul depozitar are obligația de a notifica Autoritatea care procedează la restricționarea conturilor Fondului până la 
data efectuării transferului; 
b) inițierea procedurilor de supraveghere sau administrare specială de către Banca Națională a României sau deschiderea procedurii falimentului; 
în acest caz, în termen de maximum cinci zile de la declanșarea unei asemenea proceduri, SAI ERSTE procedează la schimbarea depozitarului 
Fondului, prin denunțarea unilaterală scrisă a contractului; în cazul falimentului, procedura este considerată ca declanșată în urma emiterii de către 
judecătorul sindic a hotărârii de deschidere a acesteia; 
c) retragerea avizului./ autorizației de funcționare de către Autoritate, Banca Națională a României sau autoritățile competente din statul membru 
care supraveghează activitatea instituției de credit. Autoritatea retrage avizul emis: 
i) dacă acesta a fost obținut pe baza unor informații sau documente false sau care au indus în eroare; 
ii) dacă Depozitarul nu respectă dispozițiile legale privind activitățile, obligațiile și răspunderea unui depozitar; 
iii) dacă Depozitarului i-a fost retrasă autorizația de către Banca Națională a României sau de autoritatea competentă din statul membru; 
iv) la solicitarea Depozitarului; 
v) in situația în care nu se mai îndeplinesc condițiile de la avizarea Depozitarului. 
În cazul retragerii avizului pentru încălcarea de către Depozitar a dispozițiilor legale, Autoritatea comunică decizia sa SAI ERSTE. În maximum 
două zile lucrătoare de la data încheierii noului contract de depozitare, acesta este transmis Autorității în vederea avizări i. Depozitarul cedent 
începe transferul complet al activelor Fondului către noul depozitar în maximum două zile lucrătoare de la avizarea de către Autoritate a 
contractului de depozitare. Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului revine Depozitarului, cedent sau primitor, din culpa 
căruia s-a produs prejudiciul respectiv.  
În termen de șapte zile de la încheierea procesului de transfer al activelor Fondului, depozitarul cedent întocmește un raport care conține 
descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor, valoarea certificată a activului net și a activului net unitar, numărul de deținători 
de titluri de participare și numărul de titluri de participare emise, la data la care a fost efectuată ultima operațiune de transfer. Raportul este înaintat 
SAI ERSTE și Autorității.  
Informații suplimentare se pot obține de la sediul SAI ERSTE din str. Uruguay nr. 14, sector 1, tel: 0372 269 9998; e-mail: office@erste-am.ro. 
Prezentele Reguli sunt parte integrantă a Prospectului de emisiune al Fondului Deschis de Investiții ERSTE Equity Romania, fiind anexă la acesta. 

 
 

CONTRACT DE SOCIETATE CIVILĂ 
Fondul Deschis de Investiții ERSTE Equity Romania 

 
Prezentul Contract de societate civila este inițiat de către S.A.I. ERSTE Asset Management S.A., denumită în continuare „SAI ERSTE”, societate 
administrată în sistem dualist, constituită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și conform reglementărilor specifice aplicabile pieței de capital, cu o durată de funcționare nedeterminată, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/17060/2008, Cod unic de înregistrare 24566377, având sediul în București, str. Uruguay nr. 
14, sector 1, tel: 0372 269 999, fax: 0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro; adresa de web: www.erste-am.ro, reprezentată de Dragoș Valentin 
Neacșu, în calitate de Președinte Directorat / Director General și de Valentina Teodora Berevoianu, în calitate de Director Executiv Financiar. 
SAI ERSTE a fost autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. 98 / 21.01.2009 fiind înregistrată cu numărul PJR05SAIR / 
400028 în Registrul public al Autorității. 
Fondul Deschis de Investiții ERSTE Equity Romania, denumit în continuare „Fondul”, se constituie la inițiativa SAI ERSTE, printr-o ofertă publică 
continuă de titluri de participare și este autorizat de Autoritate. 
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Capitolul I  Denumirea Fondului 
 

Art. 1 Fondul deschis de investiții constituit prin prezentul Contract de societate civila, denumit în continuare „Contractul”, poartă denumirea ERSTE 
Equity Romania. 
 
Capitolul II  Fundamentarea legală a constituirii Fondului 
 

Art. 2 Fondul este o societate simplă fără personalitate juridică, constituită în conformitate cu reglementările în vigoare (e.g. dispozițiile generale 
ale Codului Civil Român, prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență 
nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru completarea 
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale reglementărilor secundare aplicabile). 
 
Capitolul III  Durata Fondului 
 

Art. 3 Durata Fondului este nedeterminata.  
 

Capitolul IV  Obiectivul Fondului 
 

Art. 4 Obiectivul Fondului constă în mobilizarea de resurse financiare, printr-o ofertă continuă de titluri de participare, în vederea efectuării de 
plasamente pe piețele de capital, în condițiile unui grad ridicat de risc asumat, specific politicii de investiții prevăzută în Prospectul de emisiune al 
Fondului.  
Având în vedere obiectivele și politica de investiții a Fondului, acesta se adresează persoanelor fizice, juridice sau entități fără personalitate juridică 
care sunt dispuse sa își asume un grad de risc ridicat. 
Art. 5 În conformitate cu standardul European Fund and Asset Management Association (Clasificarea Fondurilor Europene - The European Fund 
Classification EFC Categories, Aprilie 2012), unde și Asociația Administratorilor de Fonduri din Romania este membra, ținând seama de politica de 
investiții anunțată în Prospectul de emisiune, Fondul este un fond de acțiuni, care investește cel puțin 85% din activele sale în instrumente cu venit 
variabil, din care 80% în instrumente cu venit variabil emise de societăți cu piața principala de listare în Romana. 
Art. 6 Politica de investiții a Fondului este elaborată de SAI ERSTE și este prezentată în Prospectul de emisiune al Fondului. 
Art. 7 Politica de investiții a Fondului are ca obiectiv stabilitatea din punct de vedere al performanței și menținerea unui grad optim de lichiditate, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare 
Politica de investiții a Fondului va urmări diversificarea portofoliului în vederea dispersiei riscului activele Fondului fiind investite cu precădere în 
acțiuni emise de companiile blue-chips. 
Fondul nu va investi în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. mai mult de 10% din activele sale conform reglementărilor în 
vigoare.  
Art. 8 Investiția în fonduri deschise de investiții comportă nu numai avantajele ce îi sunt specifice, dar și riscul nerealizării ob iectivelor, inclusiv al 
unor pierderi pentru investitori, veniturile rezultate din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul. 
Art. 9 Schimbarea politicii de investiții se face de către SAI ERSTE, cu condiția obținerii autorizării Autorității. 
 
Capitolul V  Titlurile de participare 
 

Art. 10 Titlul de participare reprezintă o deținere de capital a unei persoane fizice, juridice sau a unei entități fără personalitate juridică în activele 
Fondului, denominate în lei, dematerializate, sub formă de înregistrare în cont și care nu poate fi înscrisă la cota unei burse de valori. 
Titlurile de participare sunt de un singur tip, plătite integral în momentul subscrierii, conferind deținătorilor drepturi și obligații egale și sunt 
răscumpărabile continuu din activele Fondului, la cererea investitorilor. 
Art. 11 Valoarea inițială a unui titlu de participare emis de Fond este de 100,00 lei.  
Art. 12 Participarea la Fond este deschisă oricărei persoane fizice, juridice sau entități fără personalitate juridică, române sau străine, care aderă la 
Fond prin semnarea Declarației de adeziune și a Cererii de subscriere pentru titluri de participare și plătește suma subscrisă în contul colector al 
Fondului. De asemenea, participarea la Fond se poate face și în urma dobândirii de titluri de participare prin moștenire sau fuziune. 
Persoanelor fizice autorizate (PFA) li se aplică aceleași prevederi ale documentelor Fondului ca și investitorilor persoane fizice.  
Art. 13 Având în vedere prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din 
străinătate obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii, persoanele nou 
intrate nu pot investi direct sau indirect în Fond.  
Art. 14 Investitorii devin parte a Contractului de societate prin semnarea Declarației de adeziune și a formularului de subscriere prin care confirma 
faptul ca au primit, au citit și au înțeles prospectul.  
Conform celor de mai sus, Declarația de adeziune cuprinde mențiunea: „Prin prezenta certific ca am primit, am citit și am înțeles prevederile 
Prospectului de emisiune al Fondului Deschis de Investiții ERSTE Equity Romania”.  
Prospectul de emisiune și Regulile Fondului sunt elaborate în forma și conținutul prevăzute de reglementările în vigoare și furnizează toate 
informațiile necesare pentru ca investitorul potențial să poată aprecia în deplină cunoștință de cauza investiția pe care o va efectua și, în special, 
riscurile pe care aceasta le implică.  
Art. 15 Fondul nu emite alte instrumente financiare în afara titlurilor de participare. 
Art. 16 Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului. Valoarea unui titlu de participare se rotunjește la 4 
zecimale. 
Art. 17 Numărul de titluri de participare în circulație se supune unor oscilații permanente rezultate atât din emisiunea continuă și plasarea prin 
ofertă publică de noi titluri de participare, cât și din exercitarea de către deținătorii unor astfel de titluri de participare a dreptului lor de a le 
răscumpăra. 
 
Capitolul VI  Societatea de administrare a investițiilor 
 

Art. 18 Administrarea Fondului se face de către SAI ERSTE, societate de administrare a investițiilor autorizată de Autoritate în condițiile 
reglementărilor în vigoare. Administrarea se realizează în baza condițiilor prezentate în Prospectul de emisiune, Regulile Fondului și conform 



reglementărilor în vigoare. 
Art. 19 SAI ERSTE se obligă ca funcționarea Fondului să se desfășoare cu respectarea prevederilor OUG și a reglementărilor emise în aplicarea 
acesteia. 
Art. 20 Valoarea comisionului de administrare este de 3 % pe an, respectiv de 0,25% pe luna, calculat la valoarea medie a activului total 
administrat în luna respectiva.  
Comisionul de administrare are valoarea maximă de 3,96% pe an. 
SAI ERSTE poate modifica valoarea comisionului de administrare, în sensul creșterii sau scăderii acestuia, fără a depăși valoarea maxima, cu 
notificarea Autorității, urmând ca aceasta modificare sa intre în vigoare în termen de 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor. 
SAI ERSTE poate crește valoarea maximă numai cu autorizarea Autorității și este obligată să publice o notă de informare a investitorilor în acest 
sens cu cel puțin 10 zile înaintea intrării în vigoare. 
La calculul comisionului de administrare perceput de către SAI ERSTE Fondului, în cazul în care acesta investește în alte entități administrate de 
asemenea de SAI ERSTE, se va aplica principiul evitării dublei comisionari a investitorilor prin deducerea din comisionul de administrare perceput a 
comisionului de administrare perceput entității în care acesta a investit, aferent titlurilor de participare deținute de Fond. Sumele calculate după 
procedura detaliata mai jos se vor evidenția zilnic în calculul activelor Fondului.  
Sumele calculate după procedura detaliata mai jos se vor evidenția zilnic în calculul activelor Fondului.  
Comision de administrare Fond = F% * ATF  
Comisionul de administrare OPC = B% * ATB  
Comisionul de administrare Fond (cu deducere)  
 

=

Bi

OPC

OPC

n

i

F
ATBi

riTotalTitluNr

inuteFondTitluriNr
ATF *%*

.

det.
*%

1





 

unde:  
OPC - OPC administrat de SAI ERSTE în care Fondul investește; 
F% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput Fondului;  
ATF - activul total al Fondului și constituie baza de calcul pentru comisionului de administrare al Fondului; 
B% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput OPC în care Fondul a investit; 
ATB _ - activul total al OPC în care Fondul a investit și constituie baza de calcul pentru comisionul de administrare al OPC respectiv; 
Nr. TitluriOPC - numărul de titluri de participare pe care Fondul îl deține în OPC respectiv; 
n - numărul de OPC în care Fondul a investit  
SAI ERSTE poate acorda investitorilor rambursări (în sensul de comisioane) din comisionul de administrare încasat, în funcție de tipul investitorului, 
valoarea investită și perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implica niciun cost suplimentar Fondului. 
Art. 21 SAI ERSTE reprezintă Fondul în relațiile cu terții, putând să încheie contracte în numele acestuia, să angajeze plăți pentru investiții și 
cheltuieli, urmărind aplicarea politicii sale investiționale, în vederea atingerii obiectivelor acestuia. 
SAI ERSTE transmite investitorilor atât informațiile și documentele prevăzute de reglementările în vigoare, cât și pe cele solicitate suplimentar de 
aceștia, prin intermediul unui suport durabil, astfel încât investitorul să poată stoca informații care îi sunt adresate personal, într-un mod care să 
permită ca informațiile respective să poată fi consultate ulterior pe o perioadă de timp adaptată scopului acestor informații și care permite 
reproducerea fidelă a informațiilor stocate; suportul durabil include, fără a se limita la: scrisoare simplă sau cu confirmare de primire, fax, e-mail, 
SMS, sistem de vizualizare cu user și parolă pe internet etc. 
Regulile Fondului detaliază atribuțiile SAI ERSTE legate de administrarea Fondului, precum și regulile prudențiale după care aceasta se ghidează. 
Art. 22 Distribuția titlurilor de participare emise de Fond se poate face direct de către SAI ERSTE sau prin intermediul unor societăți comerciale 
(distribuitori) autorizate să presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în baza contractelor de 
distribuție pe care aceștia le încheie cu SAI ERSTE. Detalii privind procedurile de subscriere sau răscumpărare sunt prezentate în Prospectul de 
emisiune și în Regulile Fondului.  
Art. 23 Nerespectarea obligațiilor rezultând din prezentul Contract, referitoare la răscumpărarea titlurilor de participare, dă dreptul persoanei 
prejudiciate la acțiune în justiție. 
Art. 24 Fondul, prin SAI ERSTE, are dreptul la acțiune în justiție împotriva societăților de depozitare și distribuție pentru orice pierdere suferită ca 
urmare a neîndeplinirii culpabile sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor ce fac obiectul contractelor de depozitare și de distribuție, în 
condițiile stabilite prin acestea. 
 
Capitolul VII  Depozitarul 
 
Art. 25 Fondul, prin SAI ERSTE, a încheiat un contract de depozitare a activelor sale cu Banca Comercială Română S.A., societate administrată în 
sistem dualist, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/90/23.01.1991, 
Cod unic de înregistrare R361757. 
Banca Comercială Română S.A., denumită în continuare „Depozitarul”, este o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, 
înscrisă în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999.  
Depozitarul a fost autorizat de Autoritate prin Avizul nr. 27/04.05.2006 și înregistrat cu numărul PJR10/DEPR/400010 în Registrul public al 
Autorității. 
Art. 26 Pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile contractului de depozitare, Depozitarul este îndreptățit să primească, ca 
remunerație, următoarele tipuri de comisioane: 

A. comision de depozitare 
B. comision de custodie  

A. Comisionul de depozitare, construit în trepte, în funcție de volumul activelor aflate în depozitare, are o valoare maximă de 0,03%/lună, aplicata la 
valoarea medie lunară a Activului Net pentru Calcul Comisioane (ANCC), definit astfel: 
ANCC = Valoarea actualizată a activelor totale - Răscumpărări de plată - Cheltuieli de audit financiar - Cheltuieli estimate, menționate în Prospectul 
de emisiune aprobat de Autoritate - Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie, comision administrare, impozit pe venit, după caz) - 
Comisioane de subscriere (dacă este cazul). 
Trecerea de la o treaptă de comision la alta se va face începând cu luna următoare celei în care valoarea medie lunara a Activului Net pentru 



Calcul Comisioane (ANCC) al Fondului a atins tranșele valorice stabilite prin contractul de depozitare.  
B. Comisioanele de custodie se percep pentru următoarele activități:  
B.1. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețe reglementate din Romania:  
a) păstrarea în siguranța a instrumentelor financiare: 0,1% anual aplicat la valoarea medie a portofoliului de instrumente financiare aflat în custodie; 
b) decontare fonduri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie:  
Comisioanele percepute de Depozitarul Central pentru serviciile de compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, atât pe bază 
netă cât și pe bază brută, conform listei de tarife și comisioane datorate de participanții la sistemul de compensare, decontare și registru, agenții 
custode și participanții compensatori, prevăzute de Codul Depozitarului Central + comisionul fix pe transe valorice: maxim 8 lei; 
c) procesare transferuri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie: maxim 15 lei; 
d) servicii de corporate action: maxim 15 lei / notificare / colectare. 
B.2. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare emise pe piețe externe: 
a) păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 

- maxim 0,55% anual, aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflate în custodie; 
- comision minim pentru un simbol: 4,00 EUR anual  
- comision minim pentru un cont de custodie: 16,00 EUR anual 

b) decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare ale emitenților din alte state: 
- maxim 200 EUR/tranzacție; 

c) servicii de corporate action: maxim 10 EUR / colectare. 
Art. 27 Orice modificare a contractului de depozitare intră în vigoare după aprobarea acesteia de către Autoritate, în conformitate cu reglementările 
în vigoare. 
 
Capitolul VIII  Forța majoră 
 
Art. 28 Forța majoră este acel eveniment neprevăzut, obiectiv și imposibil de înlăturat, ivit în cursul executării prezentului Contract și care împiedică 
părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. Cazul de forță majoră va exonera de răspundere partea care îl invocă. 
 
Capitolul IX  Continuarea contractului 
 
Art. 29 În caz de deces, reorganizare sau fuziune a unuia dintre investitori, Fondul își continuă existența prin succesorii legali sau beneficiarii 
îndreptățiți. 
 
Capitolul X  Lichidarea, transformarea, fuziunea Fondului 
 
Art. 30 Lichidarea, transformarea sau fuziunea Fondului se face în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. 
Art. 31 Orice modificare apăruta în Fond (e.g. lichidare, fuziune etc.) se va face numai cu aprobarea prealabila a Autorității și numai în termenii și 
condițiile impuse de reglementările în vigoare (e.g. proiect de fuziune, versiune actualizata a prospectului, declarații etc.). 
 
Capitolul XI  Litigii 
 
Art. 32 Orice litigiu în legătura cu executarea sau interpretarea prezentului Contract se va rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care o rezolvare 
amiabilă nu va fi posibilă în termen de maxim 30 de zile de la apariția litigiului, acesta va fi supus spre soluționare instanțelor competente.  
Art. 33 Creditorii SAI ERSTE, ai depozitarului, sub-depozitarilor sau ai deținătorilor de titluri de participare nu pot urmări în justiție activele Fondului, 
în tot sau în parte. 
 
Capitolul XII  Încetarea contractului 
 
Art. 34 Prezentul Contract încetează în situațiile prevăzute de Codul Civil Român sau în cazurile în care Autoritatea retrage autorizația de 
funcționare a Fondului. 
 
Capitolul XIII  Drepturile și obligațiile părților 
 
Art. 35 SAI ERSTE are obligația de a acționa cu diligență profesională maximă, corectitudine și transparență în interesul exclusiv al investitorilor, 
cu respectarea întocmai a reglementărilor prudențiale în vigoare. SAI ERSTE trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea, înlăturarea, 
limitarea pierderilor, precum și pentru exercitarea și încasarea drepturilor aferente valorilor mobiliare și altor active administrate. 
Art. 36 SAI ERSTE are obligația de a comunica investitorilor orice informații solicitate de aceștia cu privire la Fond.  
Art. 37 SAI ERSTE are obligația să evite situațiile care constituie conflict de interese, așa cum este acesta definit de reglementările în vigoare sau 
să asigure informarea investitorilor cu privire la cele care apar. 
Art. 38 Drepturile investitorilor Fondului sunt următoarele: 
a) să beneficieze de plata prețului de răscumpărare a titlurilor de participare; 
b) să obțină, la cerere, pe suport durabil, istoricul operațiunilor cu titluri de participare efectuate; 
c) să beneficieze, în condițiile legii, de confidențialitatea operațiunilor; 
d) să garanteze, cu titlurile de participare deținute, pentru credite acordate de Banca Comercială Română S.A., prin încheierea cu banca a unui 
contract de cesiune de creanță, având ca obiect dreptul de răscumpărare a titlurilor de participare, care include atât dreptul de a formula cerere de 
răscumpărare, cât și dreptul de a încasa contravaloarea titlurilor de participare, în limita sumei datorate de titular. SAI ERSTE va bloca operațiunile 
de răscumpărare efectuate din contul investitorului în baza contractului de gaj încheiat între titularul contului de investiții și Banca Comercială 
Română S.A. Deblocarea operațiunilor de răscumpărare se face la primirea de către SAI ERSTE a documentelor care atestă încheierea gajului; 
e) să solicite și să obțină, pe suport durabil, orice informații referitoare la politica de investiții a Fondului și valoarea unitară a activului net la zi. 
Art. 39 Obligațiile investitorilor Fondului sunt următoarele: 
a) să achite comisioanele de subscriere și de răscumpărare, în conformitate cu documentele Fondului; 
b) să verifice corectitudinea înregistrării operațiunilor cu titluri de participare; 



c) să respecte condițiile menționate în Declarația de adeziune. 
 
Capitolul XIV  Dispoziții finale 
 
Art. 40 Prezentul Contract de societate este guvernat de legea română. Pe parcursul funcționării sale, Fondul se va supune reglementărilor legale 
apărute în acest domeniu. 
Art. 41 Prezentul Contract se completează cu dispozițiile Codului Civil Român și ale reglementărilor în vigoare. 
Art. 42 Prezentul Contract se redactează în 2 exemplare și intră în vigoare la data autorizării de către Autoritate. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/112 / 12.09.2013 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28  

din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 63, art. 65 și art. 87 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv  
în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004  
privind piața de capital, 

în baza prevederilor art. 131-133 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de 
administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

în conformitate cu prevederile art. 12 și art. 13 din Dispunerea de măsuri nr. 23/2012, 
analizând solicitarea societății S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. transmisă prin adresele înregistrate  

cu nr. 5578/06.03.2013, nr. 6119/12.03.2013, nr. 6777/18.03.2013, nr. 7129/20.03.2013, 7948/28.03.2013, nr. 8209/29.03.2013,  
nr. 10067/15.04.2013, nr. 10750/18.04.2013, nr. A-4145/30.05.2013, nr. A-7152/17.07.2013, nr. 8695/07.08.2013, nr. 8999/09.08.2013, 
nr. 9075/12.08.2013, nr. 9172/13.08.2013, nr. 9271/13.08.2013, nr. 9937/22.08.2013, nr. 10534/30.08.2013 și nr. 10994/05.09.2013, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 12.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BCR OBLIGAȚIUNI, în conformitate 
cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate civilă și Actele adiționale nr. 2/2012 și nr. 3/2012 la Contractul de 
Servicii de depozitare nr. 1/09.04.2009 încheiat între S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. și Banca Comercială Română S.A.,  
în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează schimbarea denumirii Fondului deschis de investiții din BCR OBLIGAȚIUNI în ERSTE BOND FLEXIBLE RON. 
Art. 3. Fondul deschis de investiții ERSTE Bond Flexible RON va putea deține până la 100% din activele sale în valori mobiliare și 
instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale acestuia sau  
de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre și anume European Bank for Reconstruct ion 
and Development (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare) și European Investment Bank (Banca Europeană de 
Investiții), cu condiția respectării principiului dispersiei riscului, respectiv deținerea de valori mobiliare și instrumente ale pieței 
monetare aferente a cel puțin 6 emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare  
dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor fondului. 
Art. 4. Se autorizează nota de informare a investitorilor. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării notei  
de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile 
lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile  
după publicarea acesteia. 
Art. 5. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, altele decât cele referitoare la 
metodele de evaluare a activelor fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare  
a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute.  
S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în termen de  
24 de ore de la data publicării. 
Art. 6. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor Fondului Deschis de Investiții ERSTE BOND FLEXIBLE RON,  
în baza Dispunerii de măsuri nr. 23/2012, nu se vor aplica prevederile art. 133 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004 cu privire la 
retragerea investitorilor din O.P.C. 
Art. 7. Prezenta autorizație va fi comunicată societății S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. și se publică în Buletinul A.S.F.,  
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
 



Anexă la Autorizația nr. A/112/12.09.2013 
 
 

PROSPECT DE EMISIUNE  
al Fondului Deschis de Investiții ERSTE Bond Flexible RON 

autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1872/09.10.2007 
Numărul CSC06FDIR/400039 din Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară 

 
Prezentul document, elaborat în conformitate cu reglementările în vigoare (e.g. Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu 
modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și 
societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital etc.) și conține 
informațiile necesare pentru ca investitorul potențial să poată aprecia în deplină cunoștință de cauză investiția pe care o va efectua și, în 
special, riscurile pe care aceasta le implică.  
 
În conformitate cu reglementările în vigoare, Regulile Fondului deschis de investiții ERSTE Bond Flexible RON sunt parte integrantă a prezentului 
Prospect de emisiune, fiind anexă la acesta. 
Informații complete despre Fondul deschis de investiții ERSTE Bond Flexible RON, denumit în continuare Fondul, se pot obține la sediul S.A.I. 
ERSTE Asset Management S.A. din București, str. Uruguay nr. 14, sector 1, tel: 0372 269 999, fax: 0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro; 
adresă de web: www.erste-am.ro. Notificări ale S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. vor fi publicate în Ziarul Financiar. 
Aprobarea inițierii și derulării ofertei publice continue de titluri de participare ale Fondului de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare 
(C.N.V.M.) nu implică în nici un fel aprobarea sau evaluarea de către aceasta a calității plasamentului în respectivele titluri de participare, ci 
evidențiază respectarea de către ofertant a prevederilor reglementărilor în vigoare. 
Investiția în Fond nu este un depozit bancar, iar băncile în calitatea lor de acționar al unei societăți de administrare a investițiilor nu oferă nicio 
garanție investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite. 
Investiția în fonduri deschise de investiții comportă nu numai avantajele ce îi sunt specifice, dar și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor 
pierderi pentru investitori, veniturile rezultate din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul.  
 
 
Cuprins 
 
CAPITOLUL 1 

1.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor 
1.2. Capitalul social subscris și vărsat al SAI ERSTE este de 6.000.000 lei.  
1.3. Consiliul de supraveghere al SAI ERSTE este format din următorii membri:  
1.4. Grupul financiar din care face parte societatea de administrare a investițiilor 

CAPITOLUL 2  Informații despre Depozitar 
CAPITOLUL 3  Informații cu privire la Fond 

3.1. Identitatea Fondului 
3.2. Descrierea obiectivelor Fondului 
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3.2.2. Politica de investiții a Fondului 
3.2.3. Durata recomandată de investire 
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3.3. Analiza oportunităților de investiție 
3.4. Descrierea caracteristicilor titlurilor de participare 
3.5. Informații cu privire la emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare 

3.5.1. Proceduri pentru subscrierea titlurilor de participare 
3.5.2. Proceduri pentru răscumpărarea titlurilor de participare 
3.5.3. Suspendarea emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare 
3.5.4. Calendar operațiuni cu titluri de participare 
3.5.5. Distribuția titlurilor de participare 

3.6. Determinarea valorii activului net al Fondului 
3.6.1. Reguli de evaluare a activelor 
3.6.2. Metoda de calcul a valorii activului net 
3.6.3. Frecvența calculării valorii activului net 
3.6.4. Mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net 
3.6.5. Valoarea inițială a titlului de participare 

3.7. Comisioane și cheltuieli 
3.7.1. Comisioane suportate de investitori 
3.7.2. Alte comisioane și cheltulieli 

3.8. Fuziunea și lichidarea 
3.8. Regimul fiscal 
3.9. Auditorul fondului 

CAPITOLUL 4  Întocmirea și distribuirea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile semestriale 
CAPITOLUL 5  Determinarea și repartizarea veniturilor 
CAPITOLUL 6  Raportari periodice 
CAPITOLUL 7  Activități delegate conform reglementărilor în vigoare 
CAPITOLUL 8  Protectia persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
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CAPITOLUL 1 
1.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor 
Societatea de administrare a Fondului Deschis de Investiții ERSTE Bond Flexible RON, denumit în continuare „Fondul”, este S.A.I. ERSTE Asset 
Management S.A., denumită în continuare „SAI ERSTE”, societate administrată în sistem dualist, constituită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 
31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor specifice aplicabile 
pieței de capital, cu o durată de funcționare nedeterminată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/17060/2008, Cod unic de 
înregistrare 24566377, având sediul în București, str. Uruguay nr. 14, sector 1, capital social subscris și vărsat 6.000.000 RON, tel: 0372 269 999, 
fax: 0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro; adresa de web: www.erste-am.ro.  
SAI ERSTE a fost autorizată de C.N.V.M. prin Decizia nr. 98/21.01.2009 și înregistrată cu numărul PJR05SAIR/400028 în Registrul public al 
Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritatea. 
La data autorizării Prospectului de emisiune, SAI ERSTE nu are sedii secundare.  
SAI ERSTE administrează Fondurile Deschise de Investiții: Erste Money Market RON, Erste Balanced RON, Erste Equity Romania, Erste Absolute 
Return 25 RON, Erste Absolute Return 15 EUR, Erste Absolute Return 25 EUR și Erste Bond Flexible Romania EUR, precum și portofolii 
individuale de investiții ale persoanelor fizice, juridice sau ale entităților fără personalitate juridică. 
 
1.2. Capitalul social subscris și vărsat al SAI ERSTE este de 6.000.000 lei. 
 
1.3. Consiliul de supraveghere al SAI ERSTE este format din următorii membri: 
Heinz BEDNAR - Președinte al Consiliului de Supraveghere 
Experiență de peste 21 de ani pe piața financiar-bancară austriacă: GiroCredit Bank AG Viena - Departamentul de analiză financiară; 
Vicepreședinte al Investment Bank Austria; CEO Erste Sparinvest KAG; Președinte Directorat Erste Asset Management GmbH; Președinte al 
Austrian Association of Investment Funds (VOIG), membră a European Fund and Asset Management Association (EFAMA).  
Dindar BACTALI - membru al Consiliului de Supraveghere 
În prezent Director Regional Retail BCR Regiunea București; experiență de peste 15 ani pe piața financiar-bancară românească: Director Relații cu 
Clienții Banca Turco-Română și Banca Țiriac; Director de sucursală la Eurom Bank și Libra Bank; Director Regional Regiunea București în cadrul 
Raiffeisen Bank România. 
Lizica Elena FENESAN - membru al Consiliului de Supraveghere 
În prezent Director Regional Retail BCR Regiunea Sud; experiență bancară de peste 10 ani: ABN AMRO, Unicredit România și BCR. Experiența 
profesională acoperă atât domeniul de coordonare vânzări segmente clientelă, cât și managementul riscurilor. Expunere internațională prin 
programul Group Leadership Development la nivelul Grupului Erste Bank. 
Directoratul SAI ERSTE este format din următorii membri: 
Dragoș Valentin NEACȘU - Președinte Directorat/Director General Executiv 
Experiență de peste 15 ani pe piața financiară românească și internațională: CEO SNCDD, CEO Raiffeisen Capital & Investment, membru în 
Comitetul Bursei de Valori București, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, reprezentant al României în diferite instituții financiare 
internaționale, membru al echipei de negociere a parteneriatului strategic cu Banca Mondială, negociator al acordului pentru recuperarea creanțelor 
din Irak, promotor al pachetului legislativ privind fondurile ipotecare și al introducerii pensiilor administrate privat; Președinte al Asociației 
Administratorilor de Fonduri din România (A.A.F.) din aprilie 2011;membru al Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România (A.A.F.B.R.); 
fondator al Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (A.P.A.P.R.); absolvent al primei generații a programului canadian MBA, în 
baza parteneriatului dintre Universitatea Quebec Montreal și ASE București și al Facultății de Instalații din cadrul Universității Tehnice pentru 
Construcții București.  
Teodora Valentina BEREVOIANU - Director Executiv Financiar  
Experiență de peste 10 ani pe piața financiar-bancară românească: Koller & Ștefan Transconstruct S.R.L. București, T-Grup Impex S.R.L. 
București, S.A.I. BCR Asset Management S.A. București; pregătire profesională temeinică: membru autorizat C.E.C.C.A.R. România, master în 
Finanțe, Bănci și Piața de Capital ASE București.  
Roland Claudiu TAMAȘ - Director  
Experiență de peste 5 ani pe piața financiar-bancară austriacă și internațională: MLP Vermögensberatung, consultant financiar pentru clienți privați, 
Erste Sparinvest KAG, Asset Management CEE - Country Specialist, Erste Asset Management GmbH, Strategy, Finance & Subsidiaries - Senior 
Manager; coordonarea subsidiarelor din România, Croația și Serbia. 
Aceștia se înlocuiesc reciproc. 
 
1.4. Grupul financiar din care face parte societatea de administrare a investițiilor 
SAI ERSTE a fost fondată la sfârșitul anului 2008 în București, România și este membră a Grupului Erste Asset Management GmbH. Erste Asset 
Management GmbH este responsabilă de coordonarea și desfășurarea activităților de administrare a investițiilor din cadrul Grupului financiar 
ERSTE, reprezentând unul dintre liderii sistemului financiar din Europa Centrală și de Est. 
 
CAPITOLUL 2  Informații despre Depozitar 
 
În baza contractului de depozitare încheiat de SAI ERSTE, depozitarul Fondului este Banca Comercială Romană S.A., societate administrată în 
sistem dualist, cu sediul în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/90/23.01.1991, 
Cod unic de înregistrare R361757, telefon 0373.511.715; fax 021.302.19.86, adresa de web: http://www.bcr.ro. 
Banca Comercială Romană S.A., denumită în continuare „Depozitar”, este o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, potrivit 
legislației aplicabile instituțiilor de credit, înscrisă în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999. 
Depozitarul a fost autorizat de C.N.V.M. prin Avizul nr. 27/04.05.2006 și înregistrat cu numărul PJR10 / DEPR / 400010 în Registrul public al 
Autorității.  
Responsabilitățile Depozitarului sunt detaliate în Regulile Fondului, anexă la prezentul Prospect de emisiune. 
 
CAPITOLUL 3  Informații cu privire la Fond 
 
3.1. Identitatea Fondului 
Fondul deschis de investiții Erste Bond Flexible RON a fost autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr. 1872/09.10.2007 și este înregistrat în Registrul 

mailto:office@erste-am.ro
http://www.erste-am.ro/


public al Autorității cu nr. CSC06FDIR/400039. 
Fondul s-a constituit prin contractul de societate autorizat la data de 09.10.2007 și actualizat la data de ________________. Durata Fondului este 
nedeterminata. 
În conformitate cu standardul European Fund and Asset Management Association (Clasificarea Fondurilor Europene - The European Fund 
Classification EFC Categories, Aprilie 2012), unde și Asociația Administratorilor de Fonduri din România este membră, ținând seama de politica de 
investiții prevăzută în prezentul Prospect de emisiune, Fondul este un fond de obligațiuni în lei. 
Fondul nu poate investi în acțiuni, iar portofoliul său trebuie să aibă o expunere de minim 80% în instrumente cu venit fix iar cel puțin 70% din 
activele Fondului au expunere pe moneda locală (expunere directă sau prin hedging).  
Având în vedere obiectivele și politica de investiții a Fondului, acesta se adresează persoanelor fizice, juridice sau entități fără personalitate juridică 
care sunt dispuse să își asume un grad de risc redus spre mediu. 
 
3.2. Descrierea obiectivelor Fondului 
 
3.2.1. Obiectivul financiar al Fondului  
Obiectivul Fondului constă în mobilizarea de resurse financiare, printr-o ofertă continuă de titluri de participare, în vederea efectuării de plasamente 
pe piețele monetare și de capital, în condițiile unui grad redus spre mediu de risc asumat, specific politicii de investiții prevăzută în prezentul 
Prospect de emisiune.  
Alocarea strategică reprezintă alocarea portofoliului Fondului pe categorii de active, pe termen lung. Pe termen scurt și mediu, SAI ERSTE poate 
devia de la această alocare strategică, pentru a exploata oportunitățile pe care le oferă evoluția piețelor financiare. 
Alocarea strategică a portofoliului Fondului este: 85% obligațiuni și 15% alte active, în scopul obținerii unor randamente superioare unui 
benchmark.  
Benchmark:  
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3.2.2. Politica de investiții a Fondului 
Politica de investiții a Fondului are ca obiectiv stabilitatea din punct de vedere al performanței și menținerea unui grad optim de lichiditate, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare. 
Politica de investiții a Fondului va urmări menținerea unui nivel scăzut spre mediu al riscului, prin plasarea în condiții optime de diversificare a 
resurselor atrase, în obligațiuni emise de entități supranaționale, de state membre și nemembre (cu aprobarea/autorizarea Autorității) și de autorități 
publice ale acestora, dar și în obligațiuni sau alte instrumente cu venit fix ale unor emitenți corporativi cu grad de risc redus, precum și în 
instrumente ale pieței monetare și depozite bancare constituite la instituții de credit.  
Fondul nu va investi în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. mai mult de 10% din activele sale, conform reglementărilor în 
vigoare. 
SAI ERSTE nu va efectua în numele Fondului vânzări descoperite de valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare sau alte instrumente 
financiare, definite conform reglementărilor în vigoare.  
Atunci când Fondul investește în titlurile de participare ale altor O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. care sunt administrate SAI ERSTE sau de către orice altă 
societate de care SAI ERSTE este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o participație substanțială, directă sau indirectă, 
comisioanele de cumpărare și răscumpărare au valoarea zero. 
Pentru investițiile efectuate în titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau A.O.P.C. administrate de alte societăți de administrare a investițiilor din 
state membre sau tari terțe, Fondul va putea incasa comisioane (in sens de rambursare), corespunzătoare investiției efectuate în respectivul 
O.P.C., comisioane care vor fi considerate ca și venit al Fondului. 
A. Categoriile de instrumente financiare în care investește Fondul. 
Investițiile Fondului se efectuează exclusiv în: 
a) obligațiuni și instrumente ale pieței monetare înscrise sau tranzacționate pe o piață reglementată astfel cum aceasta este definita de 
reglementările în vigoare, din România sau dintr-un stat membru, sau tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate; 
b) obligațiuni și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-o țară terță sau negociate pe o altă piață reglementată 
dintr-o țară terță, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate 
să fie aprobată de Autoritate;  
c) obligațiuni nou emise, în următoarele condiții:  
1) condițiile de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacționare pe bursă sau pe o altă piață 
reglementată care operează regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să fie 
aprobată de Autoritate;  
2) această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune.  
d) titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. cu caracteristicile prevăzute art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din OUG nr. 32/2012, stabilite sau nu în 
state membre, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:  
1) A.O.P.C. sunt autorizate, conform unei legislații care prevede că acestea sunt subiectul unei supravegheri echivalate de către Autoritate cu 
aceea prevăzută de reglementările în vigoare iar între Autoritate și autoritatea competentă din statul de origine există încheiat un acord de 
cooperare;  
2) nivelul de protecție a investitorilor în respectivele A.O.P.C. este echivalent cu acela al investitorilor în O.P.C.V.M. și, în special, regulile 
referitoare la segregare, împrumuturi și vânzări pe poziția descoperită a valorilor mobiliare și instrumentelor pieței monetare sunt similare 
reglementărilor în vigoare;  



3) activitățile A.O.P.C. fac obiectul unor rapoarte semestriale și anuale, care permit o evaluare a activului și a pasivului, a veniturilor și a 
operațiunilor din perioada de raportare;  
4) maximum 10% din activele totale ale celorlalte O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C., în care se intenționează să se investească, pot, potrivit regulilor 
fondului sau actului constitutiv al societății de investiții, să fie investite în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și A.O.P.C.  
e) depozite constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadență care nu depășește 12 
luni, cu condiția ca sediul social al instituției de credit să fie situat în România ori într-un stat membru. În situația în care acesta se află într-o țară 
terță, instituția de credit trebuie să fie supusă unor reguli prudențiale evaluate de către Autoritate ca fiind echivalente acelora emise de către 
Uniunea Europeană;  
f) instrumente financiare derivate, incluzând și pe cele care implică decontarea finală a unor fonduri bănești, tranzacționate pe o piață reglementată 
conform reglementărilor în vigoare și/sau instrumente financiare derivate, negociate în afara piețelor reglementate, cu îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiții: 
1) activul suport constă în instrumentele prevăzute în prezentul alineat, indici financiari, rata dobânzii și cursul de schimb, în care Fondul poate 
investi, potrivit obiectivelor sale de investiții, așa cum sunt prevăzute în prezentul Prospect de emisiune; 
2) contrapărțile, în cadrul negocierii derulate în afara piețelor reglementate, sunt entități subiect al supravegherii prudențiale, care aparțin 
categoriilor aprobate de Autoritate;  
3) instrumentele financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice, verificabile, și pot fi, la inițiativa 
Fondului, vândute, lichidate sau poziția poate fi închisă, în orice moment, la valoarea lor justă, printr-o tranzacție de sens contrar;  
g) instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, care sunt lichide și au o valoare care poate fi precis 
determinată în orice moment, cu condiția ca emisiunea sau emitentul să fie supuse reglementărilor referitoare la protecția investitorilor și a 
economiilor acestora, cu condiția ca acestea:  

1. să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrală, locală sau regională, de o bancă centrală dintr-un stat 
membru, de Banca Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții, de o țară terță sau, în 
situația statelor federale, de unul dintre membrii componenți ai federației, sau de un organism public internațional, din care fac 
parte unul sau mai multe state membre, sau  
2. să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe piețele reglementate, menționate de reglementările în vigoare, 
sau  
3. să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudențiale, potrivit criteriilor definite de legislația 
europeană, sau de o entitate care este subiect al unor reguli prudențiale și se conformează acestora, reguli validate de 
Autoritate ca fiind echivalente cu cele prevăzute de legislația europeană, sau  
4. să fie emise de alte entități care aparțin categoriilor aprobate de Autoritate, cu condiția ca investițiile în astfel de instrumente 
să fie subiect al unei protecții a investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută la pct. 1, 2 și 3, și ca emitentul să fie o societate 
al cărei capital și rezerve să se ridice la cel puțin echivalentul în RON a 10.000.000 euro, care își prezintă și își publică 
conturile anuale conform legislației europene aplicabile, sau o entitate care, în cadrul unui grup de societăți care conține una 
sau mai multe societăți listate, are rolul de a finanța grupul sau este o entitate dedicată finanțării vehiculelor de securitizare 
care beneficiază de o linie bancară de finanțare. 

Fondul nu efectuează investiții în acțiuni. De asemenea, conform reglementărilor în vigoare, Fondul nu poate investi în metale prețioase sau 
înscrisuri care atestă deținerea acestora. 
B. Diversificarea prudenta 
(1) Fondul nu poate deține mai mult de 5% din activele sale în obligațiuni sau instrumente ale pieței monetare emise de același emitent și nu poate 
deține mai mult de 20% din activele sale în depozite constituite la aceeași entitate.  
(2) Expunerea Fondului la riscul de contraparte într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate nu 
poate depăși:  

a) 10% din activele sale, atunci când contrapartea este o instituție de credit al cărei sediu social este situat în Romania sau intr-un stat 
membru. în situația în care acesta se afla intr-o tara terță, instituția de credit trebuie să fie supusa unor reguli prudențiale evaluate de Autoritate ca 
fiind echivalente acelora emise de Uniunea Europeana; sau  

b) 5% din activele sale, în alte cazuri.  
(3) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 10% cu condiția ca valoarea totală a obligațiunilor și a instrumentelor 
pieței monetare deținute de un Fond în fiecare din emitenții în care deține peste 5% din activele sale să nu depășească, în niciun caz, 40% din 
valoarea activelor Fondului. Această limită nu se aplică depozitelor și tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor 
reglementate încheiate cu instituții financiare care fac obiectul unei supravegheri prudențiale.  
(4) În condițiile respectării limitelor individuale stabilite la alin. (1) și (2), Fondul nu poate combina într-o proporție mai mare de 20% din activele 
sale:  

a) investițiile în obligațiuni sau instrumente ale pieței monetare emise de aceeași entitate;  
b) depozitele constituite la aceeași entitate; sau  
c) expunerile care decurg din tranzacții cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate cu aceeași entitate.  

(5) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită, până la maximum 35%, în situația în care obligațiunile sau instrumentele pieței monetare 
sunt emise ori garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale statului membru, de o țară terță sau de organisme publice 
internaționale din care fac parte unul ori mai multe state membre.  
(6) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 25% pentru anumite obligațiuni, dacă acestea sunt emise de către o 
instituție de credit care își are sediul social într-un stat membru și care este supusă unei supravegheri speciale efectuate de către autoritățile 
publice, cu rolul de a proteja deținătorii de obligațiuni. În particular, sumele rezultate din emisiunea acestor obligațiuni trebuie investite, conform 
legislației, în active care, pe toată durata de viață a obligațiunilor, vor acoperi creanțele rezultate din obligațiuni și care, în caz de insolvabilitate sau 
de faliment al emitentului, vor fi utilizate cu prioritate pentru rambursarea principalului și plata dobânzilor acumulate.  
(7) Dacă Fondul deține mai mult de 5% din activele sale în obligațiunile menționate la alin. (6) și emise de către un singur emitent, valoarea totală a 
acestor dețineri nu poate depăși 80% din valoarea activelor Fondului.  
(8) Obligațiunile și instrumentele pieței monetare prevăzute la alin. (5) și (6) nu sunt luate în considerare pentru aplicarea limitei de 40% menționate 
la alin. (3).  
(9) Limitele prevăzute la alin. (1) - (7) nu pot fi combinate, iar deținerile de obligațiuni sau de instrumente ale pieței monetare emise de aceeași 
entitate, de depozite sau de instrumente financiare derivate, efectuate cu respectiva entitate conform alin. (1)-(7) nu pot depăși, în niciun caz, 
totalul de 35% din activele Fondului.  



(10) Societățile incluse în cadrul unui grup în scopul consolidării situațiilor financiare, potrivit legislației europene și regulilor contabile recunoscute 
pe plan internațional, sunt considerate ca fiind o singură entitate în scopul calculării limitelor prevăzute în prezentul articol.  
(11) Sunt permise investițiile cumulative în valori mobiliare și în instrumente ale pieței monetare în cadrul aceluiași grup până la o limită de 20%. 
(12) Fondul poate deține titluri de participare ale unui alt O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. menționate la pct. A lit. d) din prezentul prospect de emisiune, cu 
condiția să nu plaseze mai mult de 20% din activele sale în titlurile de participare ale aceluiași O.P.C.V.M., respectiv 10% în titlurile de participare 
ale aceluiași A.O.P.C. Deținerea de titluri de participare emise de A.O.P.C. nu poate depăși, în total, 30% din activele Fondului. 
(13) Fondul nu poate deține mai mult de:  

a) 10% din obligațiunile unui emitent;  
b) 25% din titlurile de participare ale unui O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. menționate la art. 82 lit. d din OUG nr. 32/2012;  
c) 10% din instrumentele pieței monetare emise de un emitent. 

Limitele menționate la pct. 13 de mai sus pot fi depășite în momentul achiziției numai dacă valoarea brută a obligațiunilor sau a instrumentelor 
pieței monetare ori valoarea netă a titlurilor emise nu poate fi calculată la momentul achiziției.  
C. Depășiri 
Dacă limitele de deținere a instrumentelor financiare, astfel cum sunt prevăzute de reglementările în vigoare sunt depășite, din motive 
independente de controlul Fondului acesta trebuie să adopte, ca obiectiv prioritar al tranzacțiilor sale de vânzare, măsuri de remediere în cel mai 
scurt timp a situației, cu respectarea intereselor deținătorilor de titluri de participare. 
În conformitate cu prevederile art. 87 din OUG nr. 32/2012 și având în vedere Decizia Autorității nr. _________________, Fondul poate să dețină 
până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice 
locale ale acestuia sau de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre, și anume European Bank for 
Reconstruction and Development (Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare) și European Investment Bank (Banca Europeană de 
Investiții). Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie să dețină valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase emisiuni 
diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare aferente oricăreia dintre cele șase emisiuni să nu depășească 30% din 
totalul activelor sale.  
D. Tehnici de administrare a portofoliului 
În activitatea de administrare a portofoliului, SAI ERSTE: 
- va utiliza investirea în instrumente financiare derivate atât pentru realizarea obiectivelor prevăzute de prezentul Prospect de emisiune, cât și 
pentru acoperirea riscului; 
- va efectua operațiuni de piață monetară, respectiv cumpărări / vânzări reversibile de active eligibile pentru tranzacționare: 

a) cumpărări reversibile - tranzacții reversibile în cadrul cărora Fondul cumpără active eligibile pentru tranzacționare, cu angajamentul 
contrapărții de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției; transferul proprietății 
asupra activelor eligibile respective se realizează prin mecanismul „livrare contra plată“; 
b) vânzări reversibile - tranzacții reversibile în cadrul cărora Fondul vinde active eligibile pentru tranzacționare, angajându-se să răscumpere 
respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției; transferul proprietății asupra activelor eligibile 
respective se realizează prin mecanismul „livrare contra plată“. 

 
3.2.3. Durata recomandată de investire 
Având în vedere natura plasamentelor care urmează a fi realizate de Fond, se recomandă investitorilor plasarea resurselor financiare pe un termen 
cuprins între un (1) an și trei (3) ani. 
 
3.2.4. Factori de risc 
Investiția în fonduri deschise de investiții comportă atât avantajele care îi sunt specifice, cât și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi 
pentru investitor, veniturile rezultate din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul.  
SAI ERSTE stabilește, implementează și menține o politică de administrare a riscului adecvată și documentată care identifică riscurile la care este 
sau ar putea fi expus Fondul, respectiv: 

a) risc de piață reprezintă riscul de pierdere care decurge din fluctuația valorii de piață a pozițiilor din portofoliul Fondului, fluctuație care poate 
fi atribuită modificării variabilelor pieței, cum ar fi ratele dobânzii, ratele de schimb valutar, prețurile acțiunilor și ale mărfurilor sau solvabilitatea 
unui emitent;  
b) risc de contraparte reprezintă riscul de pierdere care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o tranzacție să nu își îndeplinească 
obligațiile înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent tranzacției;  
c) risc de lichiditate reprezintă riscul ca o poziție din portofoliul Fondului să nu poată fi vândută, lichidată sau închisă cu costuri limitate într-un 
interval de timp rezonabil de scurt, fiind afectată capacitatea Fondului de a-și respecta în orice moment obligațiile de răscumpărare și plată. 
d) risc operațional reprezintă riscul de pierdere care decurge din caracterul necorespunzător al proceselor interne și din erori umane și 
deficiențe ale sistemelor SAI ERSTE sau din evenimente externe și include riscul juridic și de documentare și riscul care decurge din 
procedurile de tranzacționare, decontare și evaluare desfășurate în numele Fondului.  

SAI ERSTE evaluează, monitorizează și revizuiește periodic caracterul adecvat și eficiența politicii de administrare a riscului și notifică Autorității 
orice modificare importantă a politicii de administrare a riscului.  
 
3.3. Analiza oportunităților de investiție 
Analiza oportunităților de investire se efectuează de către Direcția Investiții, decizia privind plasarea resurselor Fondului luându-se cu respectarea 
prevederilor reglementărilor în vigoare, a politicii de investiții prevăzută de prezentul Prospect de emisiune și în conformitate cu procedurile și 
politicile interne aprobate de Directoratul SAI ERSTE. 
 
3.4. Descrierea caracteristicilor titlurilor de participare 
Titlul de participare emis de Fond reprezintă o deținere de capital a unei persoane fizice, juridice sau a unei entități fără personalitate juridică în 
activele Fondului, denominate în lei, dematerializate, sub formă de înregistrare în cont.  
Titlurile de participare sunt de un singur tip, plătite integral în momentul subscrierii, conferind deținătorilor drepturi și obligații egale și sunt 
răscumpărabile continuu din activele Fondului, la cererea investitorilor. 
Valoarea unui titlu de participare se rotunjește la 4 zecimale. 
Fondul nu va emite alte instrumente financiare în afara titlurilor de participare. Participarea la Fond este deschisă oricărei persoane fizice, juridice 
sau entități fără personalitate juridică, română sau străină, care aderă la Fond prin semnarea Declarației de adeziune și a Cererii de subscriere 



pentru titluri de participare și plătește suma subscrisă în contul colector al Fondului. De asemenea, participarea la Fond se poate face și în urma 
dobândirii de titluri de participare prin moștenire sau fuziune. 
Având în vedere prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din străinătate 
obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii, persoanele nou intrate nu pot 
investi direct sau indirect în Fond.  
Persoanelor fizice autorizate (PFA) li se aplică aceleași prevederi ale documentelor Fondului ca și investitorilor persoane fizice.  
Investitorii pot efectua operațiuni de subscriere / răscumpărare în orice localitate din țară în care există sedii ale distribuitorilor, precum și la sediul 
SAI ERSTE. 
Drepturile investitorilor Fondului sunt următoarele: 

a) să beneficieze de plata prețului de răscumpărare a titlurilor de participare; 
b) să obțină, la cerere, extrasul de cont cu operațiunile efectuate într-o perioadă anterioară, care se va transmite la adresa de 
corespondenta și la adresa de e-mail indicata de investitor în declarația de adeziune;  
c) sa beneficieze în condițiile legii de confidențialitatea operațiunilor; 
d) să garanteze, cu titlurile de participare deținute, pentru credite acordate de Banca Comerciala Romana SA, prin încheierea cu Banca a 
unui Contract de cesiune de creanța, având ca obiect dreptul de răscumpărare a titlurilor de participare, care include atât dreptul de a 
formula cerere de răscumpărare, cat și dreptul de a incasa contravaloarea titlurilor de participare, în limita sumei datorate de titular. SAI 
ERSTE va bloca operațiunile de răscumpărare efectuate din contul investitorului în baza contractului de gaj încheiat intre titularul contului și 
Banca Comerciala Romana. Deblocarea operațiunilor de răscumpărare se face la primirea de către SAI ERSTE a documentelor care 
atesta încheierea gajului. 
e) sa solicite și să obțină orice informații referitoare la politica de investiții a Fondului și valoarea unitara a activului net la zi. 

Obligațiile investitorilor Fondului sunt următoarele: 
a) sa achite comisioanele de subscriere și de răscumpărare, în conformitate cu documentele Fondului; 
b) sa verifice corectitudinea înscrierii operațiunilor cu titluri de participare; 
c) sa respecte condițiile menționate în Declarația de adeziune. 

 
3.5. Informații cu privire la emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare 
 
3.5.1. Proceduri pentru subscrierea titlurilor de participare 
Prin aderarea la Fond, investitorii devin parte a contractului de societate și se supun prevederilor Prospectului de emisiune al Fondului. SAI ERSTE 
va publica în Ziarul Financiar o notificare referitoare la modificarea documentelor Fondului, ori de câte ori această operațiune are loc.  
Declarația de adeziune cuprinde mențiunea: „Prin prezenta certific că am primit, am citit și am înțeles prevederile Prospectului de emisiune al 
Fondului Deschis de Investiții Erste Bond Flexible RON”.  
Cererea de subscriere, însoțită de dovada plății, odată depusă la sediile distribuitorilor sau la sediul SAI ERSTE, după caz, este irevocabilă.  
În cazul persoanelor fizice, Declarația de adeziune și Cererea de subscriere inițială sunt completate și semnate de titular. Investitorii persoane fizice 
pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți pentru efectuarea operațiunilor ulterioare de subscriere/răscumpărare, fie (i) completând Clauza de 
împuternicire a Declarației de adeziune cu datele de identificare ale împuternicitului / împuterniciților, fie (ii) printr-o o procura în forma autentica în 
acest sens. 
În cazul persoanelor juridice, Declarația de adeziune și Cererea de subscriere inițială pot fi completate și semnate fie de către reprezentanții legali, 
fie de către persoanele împuternicite în acest sens, pe baza unei procuri în forma autentica. Dacă operațiunile ulterioare celei inițiale urmează să 
fie efectuate și/sau de altă persoană decât reprezentantul legal, acesta completează Clauza de împuternicire a Declarației de adeziune cu datele 
de identificare ale împuternicitului sau printr-o o procură în forma autentica în acest sens. 
Calitatea de investitor și deținerea de titluri de participare este atestată de Certificatul de investitor. La efectuarea primei operațiuni de cumpărare 
de titluri de participare, SAI ERSTE deschide investitorului un cont de investiții, eliberându-i Certificatul de investitor. 
Participarea inițiala este de minim 100 lei. 
Orice deținător de titluri de participare are obligația de a deține în permanență cel puțin un titlu de participare. 
Plata titlurilor de participare subscrise se face în lei, prin virament bancar, în conturile colectoare ale Fondului, conturi deschise la instituții de credit 
în acest scop, astfel: 
- ordin de plata din cont curent; 
- transfer la ATM din cont de card emis de Banca Comercială Română S.A.; 
- transfer prin debitarea contului curent deschis la Banca Comercială Română S.A. (daca investitorul nu are cont curent la Banca Comercială 
Română S.A., acesta va fi deschis anterior efectuării operațiunilor cu titlurilor de participare). 

A. Subscrierea directă 
Pentru subscrierile ulterioare, investitorii Fondului pot opta pentru varianta de subscriere directă, precizată expres în Declarația de adeziune, prin 
care autorizează SAI ERSTE să emită titluri de participare pe contul de investiții, în baza unui transfer bancar, confirmat de extrasul contului 
colector al Fondului, fără semnarea unei Cereri de subscriere. Transferul bancar trebuie să conțină datele de identificare a investitorului: nume, 
prenume și cod numeric personal sau denumire și cod unic de înregistrare, după caz. 
Lipsa acestor date de identificare poate determina nerespectarea termenului prevăzut de prezentul Prospect de emisiune pentru alocarea titlurilor 
de participare corespunzătoare în contul de investiții. SAI ERSTE nu își asumă răspunderea pentru posibilele întârzieri de alocare sau anulări de 
cereri de subscriere rezultate în astfel de situații. 

B. Subscrierea sistematică 
Investitorii Fondului pot opta pentru modalitatea de investire sistematică, precizată expres în Declarația de adeziune, prin care autorizează SAI 
ERSTE să emită titluri de participare pe contul de investiții, în baza unui transfer bancar, confirmat de extrasul contului colector al Fondului, fără 
semnarea unei Cereri de subscriere. Prin Declarația de adeziune, investitorul stabilește perioada de investire în ani (minim 1 an) și suma lunară 
subscrisă, care nu poate fi mai mica de 100 lei. 
În această perioadă sunt permise răscumpărări doar cu condiția ieșirii din programul de subscriere sistematică. De asemenea, nerespectarea 
condițiilor stabilite inițial prin Declarația de adeziune (suma minimă lunară, perioada de investire) are drept consecință ieșirea din programul de 
subscriere sistematică. 
La terminarea perioadei de investire pentru subscrierea sistematică, stabilită în Declarația de adeziune, investitorul poate prelungi acest tip de 
subscriere numai prin semnarea documentelor corespunzătoare la sediul SAI ERSTE sau la sediile distribuitorilor. Dacă investitorul nu prelungește 
perioada de investire pentru subscriere sistematică sau dacă nu optează pentru subscrierea directă, orice sumă care creditează contul colector al 



Fondului va fi returnată investitorului, în lipsa unei Cereri de subscriere semnată de acesta. 
Lunar, în perioada de investire, investitorul plătește, în contul colector al Fondului, suma stabilită. Transferul bancar trebuie să conțină datele de 
identificare a investitorului: nume, prenume și cod numeric personal sau denumire și cod unic de înregistrare, după caz.  
Lipsa acestor date de identificare poate determina nerespectarea termenului prevăzut de prezentul Prospect de emisiune pentru alocarea titlurilor 
de participare corespunzătoare în contul de investiții. SAI ERSTE nu își asumă răspunderea pentru posibilele întârzieri de alocare sau anulări de 
cereri de subscriere rezultate în astfel de situații. 
 
3.5.2. Proceduri pentru răscumpărarea titlurilor de participare  
Investitorii au dreptul de a răscumpăra oricând, integral sau parțial, titlurile de participare deținute. În cazul în care, ca urmare a unei Cereri de 
răscumpărare, investitorul ar rămâne cu mai puțin de 1 titlu de participare, în mod obligatoriu, cu aceeași ocazie, va fi răscumpărată automat și 
fracțiunea reziduală. 
Cererea de răscumpărare, odată depusă la sediile distribuitorilor sau la sediul SAI ERSTE, după caz, este irevocabilă. 
Cererea de răscumpărare poate fi depusă, în cazul persoanelor fizice, atât de către titulari, cât și de către împuterniciții acestora.  
În cazul persoanelor juridice, Cererea de răscumpărare poate fi depusă de către reprezentanții legali sau de către persoanele împuternicite în acest 
sens.  
Pe baza Cererii de răscumpărare, SAI ERSTE calculează suma cuvenită investitorului, iar unitățile distribuitorilor vor efectua plata răscumpărărilor 
numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare de la SAI ERSTE. 
Nu se efectuează plăți în numerar la sediul SAI ERSTE sau la sediile distribuitorilor.  
Plata prin virament se efectuează în contul bancar indicat de investitor, respectiv de către împuternicit, în Cererea de răscumpărare. La plata prin 
virament a sumei cuvenite la răscumpărare, eventualele comisioane interbancare cad în sarcina investitorului. În cazul unor neconcordanțe sau 
erori în datele personale transmise de investitori în vederea transferării sumelor cuvenite, comisioanele suplimentare aferente operațiunilor 
efectuate în plus se recuperează integral de la investitor. 
 
3.5.3. Suspendarea emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare  
În situații excepționale și numai pentru protejarea interesului deținătorilor de titluri de participare, SAI ERSTE poate suspenda temporar subscrierea 
/ răscumpărarea acestora, cu respectarea prevederilor prezentului Prospect de emisiune și reglementărilor în vigoare și va comunica Autorității, 
fără întârziere, decizia sa. În cazul în care apreciază că suspendarea dispusă de SAI ERSTE nu s-a făcut cu respectarea prevederilor aplicabile 
sau prelungirea acesteia afectează interesele investitorilor, Autoritatea este în drept să dispună ridicarea suspendării. 
Autoritatea decide suspendarea subscrierii și răscumpărării de titluri de participare în cazul fuziunii Fondului cu unul sau mai multe fonduri până la 
finalizarea procesului de fuziune.  
Pentru protecția interesului public și a investitorilor, Autoritatea poate decide temporar suspendarea sau limitarea emisiunii și/sau răscumpărării 
titlurilor de participare a Fondului. Actul de suspendare va specifica termenii și motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită în cazul în care 
motivele acesteia se mențin.  
Dacă Depozitarul informează Autoritatea cu privire la refuzul SAI ERSTE de a furniza informații și/sau documente, aceasta poate suspenda 
emisiunea și răscumpărarea de titluri de participare până la clarificarea situației pentru o perioadă de cel mult două zile lucrătoare. Actul de 
suspendare va specifica termenii și motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită și după ce termenul stabilit inițial a expirat, în cazul în care 
motivele suspendării se mențin. 
 
3.5.4. Calendar operațiuni cu titluri de participare 
În zilele de sâmbătă și duminică, zilele de sărbătoare legală și alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează, precum și în data de 31 decembrie a 
fiecărui an, nu se vor efectua operațiuni la sediul SAI ERSTE și la sediile distribuitorilor. 
Pentru cererile de subscriere sau răscumpărare de titluri de participare, precum și pentru viramentele aferente subscrierilor directe și sistematice, 
efectuate prin internet în zilele de sâmbătă și duminică, zilele de sărbătoare legală și alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează, precum și în data 
de 31 decembrie a fiecărui an, se vor emite / anula titluri de participare la prețul de emisiune / răscumpărare calculat pe baza activelor din 
următoarea zi lucrătoare. 
 
3.5.5. Distribuția titlurilor de participare  
Distribuția titlurilor de participare emise de Fond se poate face direct de către SAI ERSTE și prin intermediul unor societăți comerciale (distribuitori) 
autorizate să presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în baza contractelor de distribuție pe care 
aceștia le încheie cu SAI ERSTE și cu avizul Autorității.  
SAI ERSTE a încheiat contract de distribuție a titlurilor de participare emise de Fond cu Banca Comercială Română S.A., cu sediul central în 
București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, tel: 0800 801 227 sau 021 407 42 00; e-mail: DOG.BOCD@bcr.ro sau contact.center@bcr.ro.  
Distribuția titlurilor de participare se poate realiza și prin intermediul agenților de distribuție. Agenții de distribuție sunt persoane fizice avizate și 
înscrise în Registrul public al Autorității, care își desfășoară activitatea în numele SAI ERSTE în baza unor relații contractuale și nu pot presta 
activități de distribuție în nume propriu. Agenții de distribuție nu pot fi implicați în operațiunile de încasări și plăți de la sau către investitorii Fondului. 
Lista agenților de distribuție este disponibilă pe www.erste-am.ro.  
 
3.6. Determinarea valorii activului net al Fondului 
 
3.6.1. Reguli de evaluare a activelor 
Valoarea totală a activelor se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul Fondului. 
SAI ERSTE înregistrează instrumentele financiare din portofoliul Fondului la data efectuării tranzacției. 
1. Obligațiunile și instrumentele de piață monetară sunt evaluate prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse 
de la data efectuării plasamentului, precum și a discount-ului sau primei de achiziție, față de valoarea nominală, până la scadență. În situația în 
care cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt încasate în termen de 10 zile lucrătoare de la data menționată în prospectul de 
emisiune, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. 
2. Depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate prin recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării 
plasamentului.  
3. Depozitele structurate sunt evaluate pe baza principiului de recunoaștere zilnica a dobânzii minime garantate care va fi bonificata de banca. în 
situația negarantării unei dobânzi minime, evaluarea se face la dobânda minima de cont curent. La scadenta, dacă evoluția activului suport s-a 
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încadrat în condițiile constituirii depozitului, se va recunoaște diferența pozitiva de dobânda pentru toata perioada de la momentul constituirii 
depozitului. 
4. Depozitele cu plata dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale constituite ca depozit pe toata 
durata depozitului. 
5. Deținerile din conturile curente sunt evaluate prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul; sumele 
existente în conturi curente la instituțiile de credit care se afla în procedura de faliment se evaluează la valoarea 0 (zero). 
6. Instrumentele financiare derivate admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare pe o piață reglementată sau în 
cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din Romania, dintr-un stat membru sau 
nemembru sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor 
alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul. 
7. Instrumentele financiare derivate admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât piețele 
reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru, 
se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor alternative 
având cel mai mare grad de lichiditate și frecventa a tranzacționării, determinata conform art. 9 din Regulamentul CE nr. 187/2006 al Comisiei, de 
punere în aplicare a Directivei 2005/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. 
8. Instrumentele financiare derivate neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele 
reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru și instrumentele financiare derivate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate dar netranzacționate 
în ultimele 30 zile de tranzacționare se evaluează la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele 
internaționale de evaluare (abordarea prin piață, abordarea prin venit, abordarea prin cost etc.) în care este utilizat principiul valorii juste, aprobate 
de către Directoratul SAI ERSTE.  
În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca primă zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care 
respectivul instrument nu a mai înregistrat tranzacții. 
9. Titlurile de participare ale A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare pe o piață 
reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din Romania, dintr-
un stat membru sau nemembru sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat 
în cadrul sistemelor alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul.  
10. Titlurile de participare ale A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor 
sisteme, altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare din Romania, dintr-un 
stat membru sau nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în 
cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecventa a tranzacționării, determinata conform art. 9 din Regulamentul CE 
nr. 187/2006 al Comisiei, de punere în aplicare a Directivei 2005/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.  
11. Titlurile de participare a unui A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de 
tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru sau admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate dar netranzacționate 
în ultimele 30 zile de tranzacționare sunt evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată. 
12. În cazul în care unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referință 
comunicat de Banca Națională a României în ziua pentru care se efectuează calculul. Dacă elementele de activ sunt denominate în valute pentru 
care Banca Națională a României nu stabilește curs de referință, se utilizează cursul de referință al monedei respective fata de euro, comunicat de 
Banca Centrala a tarii în moneda căreia este denominat elementul de activ, și cursul EUR/RON comunicat de Banca Națională a României în ziua 
pentru care se efectuează calculul. 
 
3.6.2. Metoda de calcul a valorii activului net 
Calculul valorii unitare a activului net al Fondului la o anumită dată se realizează astfel: 
Valoarea unitară               Valoarea activului net al Fondului la acea dată (1) 
a activului net la acea dată  = -------------------------------------------------------------------------------------- 

     Număr total de titluri de participare în circulație la acea dată (2) 
(1) Valoarea activului net al Fondului se calculează astfel: 
Valoarea activului net al Fondului = Valoarea totală a activelor Fondului - Valoarea obligațiilor Fondului 
Valoarea totala a activelor Fondului se calculează zilnic prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliu, evaluate conform prevederilor 
punctului 3.4.1. 
(2) Numărul de titluri de participare aflate în circulație se stabilește ca diferență între numărul de titluri de participare emise și numărul de titluri de 
participare anulate până la data efectuării calculului. 
 
3.6.3. Frecvența calculării valorii activului net 
Valoarea activului net, valoarea unitară a activului net și numărul de investitori se calculează zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, de către SAI 
ERSTE și se certifică de către Depozitar. 
 
3.6.4. Mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net 
Valoarea activului net și valoarea unitara a activului net vor fi publicate de către SAI ERSTE zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, în Ziarul Financiar și 
pe www.erste-am.ro și vor fi afișate zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, la sediul SAI ERSTE, la toate unitățile Depozitarului, precum și la sediile 
distribuitorilor. 
SAI ERSTE poate decide, în conformitate cu standardul de Grup și reglementările în vigoare, publicarea și a altor informații suplimentare referitoare 
la rezultatele Fondului: evoluția pentru anumite perioade (ex: lunară, trimestrială, semestrială, anuală, de la lansare etc.), număr de investitori, 
structura portofoliului. 
 
3.6.5. Valoarea inițială a titlului de participare  
Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului.  
Valoarea inițială a titlului de participare emis de Fond a fost de 10 lei. 
În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, SAI ERSTE poate solicita Autorității aprobarea conversiei 
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titlurilor de participare. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unui titlu de participare să nu scadă sub echivalentul în RON al 
unui Euro, la data efectuării conversiei. 
Aprobarea și notificarea către investitori a conversiei titlurilor de participare se realizează cu respectarea procedurii pentru modificarea prevederilor 
prezentului Prospect de emisiune. 
 
3.7. Comisioane și cheltuieli  
 
3.7.1. Comisioane suportate de investitori 
A. Comision de subscriere  
La data autorizării prezentului Prospect de emisiune, Investitorii plătesc un comision de subscriere de 0,2%.  
Valoarea maxima a comisionului de subscriere este de 3%.  
SAI ERSTE poate modifica valoarea comisionului de subscriere, în sensul creșterii sau scăderii acestuia, fără a depăși valoarea maxima, cu 
notificarea Autorității, urmând ca aceasta modificare să intre în vigoare în termen de 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor. 
SAI ERSTE poate crește valoarea maximă a comisionului de subscriere numai cu autorizarea Autorității și intrarea în vigoare după cel puțin 10 zile 
de la publicarea unei note de informare a investitorilor. 
În condițiile în care investiția în Fond este menținută timp de cel puțin 365 de zile de la data emiterii titlurilor de participare, comisionul de subscriere 
poate fi negociat. Negocierea se materializează prin semnarea unui Acord de Investire în acest sens. În cazul în care investitorul răscumpăra 
titlurile de participare în cadrul termenului de 365 de zile, încălcând astfel condiția menționată mai sus, acesta acceptă faptul că va suporta 
bonificația de comision acordată la momentul subscrierii. 
SAI ERSTE poate percepe comisioane de subscriere diferențiate pentru investitorii persoane juridice și fizice, membri, respectiv angajați ai 
Grupului financiar din care face parte, nivelul acestora poate să ajungă la zero în funcție de tipul investitorului, valoarea investită și perioada 
aferentă acesteia. 
Pentru investițiile în titluri de participare emise de Fond, corespunzătoare portofoliilor individuale de investiții administrate de SAI ERSTE, 
comisionul de subscriere are valoarea zero.  
Pentru clienții de portofolii individuale de investiții administrate de SAI ERSTE care decid transferarea portofoliului, parțială sau integrală, în 
vederea investirii în titluri de participare emise de Fond, comisionul de subscriere are valoarea zero.  
Atunci când un alt fond administrat, direct sau prin delegare, de către SAI ERSTE sau de către orice altă societate de care aceasta este legată, prin 
conducere sau control comun, sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă, investește în titluri de participare ale Fondului, SAI ERSTE 
nu percepe comisioane de subscriere în contul acestor investiții. 
SAI ERSTE poate acorda investitorilor rambursări (în sensul de comisioane) din comisionul de subscriere încasat, în funcție de tipul investitorului, 
valoarea investită și perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implica nici un cost suplimentar Fondului. 
Sumele rezultate din aplicarea comisionului de subscriere sunt încasate de către SAI ERSTE. 
B. Preț de emisiune  
Comisionul de subscriere este luat în calculul prețului de emisiune astfel:  
 

Preț de emisiune = VUAN × (1+c%) 
 
unde c% este comisionul de subscriere exprimat procentual 
Prețul de cumpărare al titlului de participare este prețul de emisiune al titlului de participare plătit de investitor și este format din valoarea unitară a 
activului net calculată de SAI ERSTE și certificată de Depozitar, astfel: 
a) pentru sumele intrate în conturile colectoare ale Fondului înainte de ora 16:00, prețul de cumpărare este calculat pe baza activelor din ziua în 
care s-a făcut creditarea conturilor colectoare ale Fondului; 
b) pentru sumele intrate în conturile colectoare ale Fondului după ora 16:00, prețul de cumpărare este calculat pe baza activelor din ziua lucrătoare 
următoare celei în care s-a făcut creditarea conturilor colectoare ale Fondului. 
Prețul de cumpărare include și comisionul de subscriere. 
O persoană care subscrie titluri de participare devine investitor al Fondului în ziua emiterii titlurilor de participare. Emiterea titlurilor de participare și 
evidențierea acestei operațiuni în contul de investiții al investitorului se face astfel: 
a) pentru sumele intrate în conturile colectoare ale Fondului înainte de ora 16:00, emiterea titlurilor se va realiza în ziua lucrătoare următoare celei 
în care s-a făcut creditarea conturilor colectoare ale Fondului; 
b) pentru sumele intrate în conturile colectoare ale Fondului după ora 16:00, emiterea titlurilor se va face în a doua zi lucrătoare următoare celei în 
care s-a făcut creditarea conturilor colectoare ale Fondului. 
În situația în care o persoană care intenționează să devină investitor al Fondului, depune o sumă mai mică decât suma minimă obligatorie de 
subscris, SAI ERSTE va face demersurile necesare pentru restituirea acesteia. 
Numărul de titluri de participare achiziționate de investitor se calculează astfel: 
Număr titluri de participare =           Suma plătită de investitor             1 
             Prețul de emisiune valabil la momentul  
              creditării contului colector al Fondului 

Numărul de titluri de participare calculat se rotunjește la 2 zecimale. 
În consecință, suma plătită de investitor cu titlul de comision de subscriere se poate determina astfel: 
 Comision subscriere (lei) = Suma plătită de investitor x   c%   1 
      1+c% 

C. Comision de răscumpărare 
Fondul nu percepe comision de răscumpărare.  
D. Prețul de răscumpărare  
Prețul de răscumpărare este prețul cuvenit investitorului la data înregistrării Cererii de răscumpărare și este format din valoarea unitară a activului 
net calculată de SAI ERSTE și certificată de Depozitar, astfel: 
a) pentru răscumpărările înregistrate înainte de ora 16:00, prețul de răscumpărare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat 
Cererea de răscumpărare; 



b) pentru răscumpărările înregistrate după ora 16:00, prețul de răscumpărare este calculat pe baza activelor din ziua lucrătoare următoare celei în 
care s-a înregistrat Cererea de răscumpărare. 
Din valoarea răscumpărată se scad orice taxe legale și comisioane bancare conform prezentului Prospect de emisiune. 
Anularea titlurilor de participare emise de Fond și evidențierea acestei operațiuni în contul de investiții al investitorului se realizează în funcție de 
momentul înregistrării Cererii de răscumpărare, astfel: 
a. pentru răscumpărările înregistrate înainte de ora 16:00, în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a Cererii de răscumpărare; 
b. pentru răscumpărările înregistrate după ora 16:00, în a doua zi lucrătoare după data înregistrării Cererii de răscumpărare. 
Plata contravalorii titlurilor de participare răscumpărate va fi făcută într-un termen rezonabil, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare de la data 
înregistrării Cererii de răscumpărare. 
 
3.7.2. Alte comisioane și cheltuieli 
 
3.7.2.1. Remunerarea societății de administrare a investițiilor 
La data autorizării prezentului Prospect de emisiune, valoarea comisionului de administrare este de 1,32% pe an, respectiv de 0,11%/lună, calculat 
la valoarea medie a activului total administrat în luna respectivă.  
Comisionul de administrare are valoarea maximă de 1,92% pe an. 
SAI ERSTE poate modifica valoarea comisionului de administrare, în sensul creșterii sau scăderii acestuia, fără a depăși valoarea maxima, cu 
notificarea Autorității, urmând ca aceasta modificare să intre în vigoare în termen de 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor. 
SAI ERSTE poate crește valoarea maximă numai cu autorizarea Autorității și este obligată să publice, în acest sens, o notă de informare a 
investitorilor, cu cel puțin 10 zile înaintea intrării în vigoare.  
La calculul comisionului de administrare perceput de către SAI ERSTE Fondului, în cazul în care acesta investește în alte OPC administrate de SAI 
ERSTE, se va aplica principiul evitării dublei comisionari a investitorilor prin deducerea din comisionul de administrare perceput de către SAI 
ERSTE Fondului a comisionului de administrare perceput de SAI ERSTE OPC în care acesta a investit, aferent titlurilor de participare deținute de 
Fond.  
Sumele calculate după procedura detaliata mai jos se vor evidenția zilnic în calculul activelor Fondului.  
Comision de administrare Fond = F% * ATF  
Comisionul de administrare OPC = B% * ATB 
Comisionul de administrare Fond (cu deducere) =  
 

  

 
unde:  
OPC - OPC administrat de SAI ERSTE în care Fondul investește; 
F% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput Fondului;  
ATF - activul total al Fondului și constituie baza de calcul pentru comisionului de administrare al Fondului; 
B% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput OPC în care Fondul a investit; 
ATB _- activul total al OPC în care Fondul a investit și constituie baza de calcul pentru comisionul de administrare al OPC respectiv; 
Nr. TitluriOPC - numărul de titluri de participare pe care Fondul îl deține în OPC respectiv; 
n - numărul de OPC în care Fondul a investit 
SAI ERSTE poate acorda investitorilor rambursări (în sensul de comisioane) din comisionul de administrare încasat, în funcție de tipul investitorului, 
valoarea investită și perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implica niciun cost suplimentar Fondului. 
 
3.7.2.2. Remunerarea depozitarului 
Pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile contractului de depozitare, Depozitarul este îndreptățit să primească, ca remunerație, 
următoarele tipuri de comisioane: 

A. comision de depozitare 
B. comisioane de custodie 

A. Comisionul de depozitare, construit în trepte, în funcție de volumul activelor aflate în depozitare, are o valoare maximă de 0,03%/lună, aplicat la 
valoarea medie lunară a Activului Net pentru Calcul Comisioane (ANCC), definit astfel: 
ANCC = Valoarea actualizată a activelor totale - Răscumpărări de plată - Cheltuieli de audit financiar - Cheltuieli estimate, menționate în Prospectul 
de emisiune aprobat de Autoritate - Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie, comision administrare, impozit pe venit, după caz) - 
Comisioane de subscriere (dacă este cazul). 
Trecerea de la o treaptă de comision la alta se va face începând cu luna următoare celei în care valoarea medie lunară a Activul Net pentru Calcul 
Comisioane (ANCC) al Fondului a atins tranșele valorice stabilite prin contractul de depozitare.  
B. Comisioanele de custodie se percep pentru următoarele activități:  
B.1. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețe reglementate din România: 
a) păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 0,1% anual aplicat la valoarea medie a portofoliului de instrumente financiare aflat în custodie; 
b) decontare fonduri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie:  
Comisioanele percepute de Depozitarul Central pentru serviciile de compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, atât pe bază 
netă cât și pe bază brută, conform listei de tarife și comisioane datorate de participanții la sistemul de compensare, decontare și registru, agenții 
custode și participanții compensatori, prevăzute de Codul Depozitarului Central + comisionul fix pe tranșe valorice: maxim 8 lei; 
c) procesare transferuri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie: maxim 15 lei; 
d) servicii de corporate action: maxim 15 lei / notificare /colectare. 
B.2. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare emise pe piețe externe: 
a) păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 

- maxim 0,55% anual, aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflate în custodie; 
- comision minim pentru un simbol: 4,00 EUR anual  
- comision minim pentru un cont de custodie: 16,00 EUR anual 
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b) decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare ale emitenților din alte state: 
- maxim 200 EUR / tranzacție; 

c) servicii de corporate action: maxim 10 EUR / colectare. 
 
3.7.2.3. Alte cheltuieli suportate de Fond 
a) cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor; 
b) cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare; 
c) cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor, în condițiile prevăzute de legislației în vigoare; 
d) cheltuieli cu comisioanele și tarifele datorate Autorității; 
e) cheltuieli de emisiune cu documentele Fondului (cheltuieli legate de publicarea în presă a oricăror anunțuri și rapoarte prevăzute de 
reglementările legale în vigoare, precum și de emiterea și transmiterea către investitori a Certificatului de investitor); 
f) cheltuieli cu auditul financiar pentru Fond; 
g) cheltuieli legate de emiterea și transmiterea către investitori, prin intermediul unui suport durabil, a confirmării emiterii /anulării titlurilor de 
participare, ca urmare a procesării cererii de subscriere / răscumpărare, cel târziu în prima zi lucrătoare după emitere / anulare; 
h) cheltuieli legate de emiterea și transmiterea către investitori a documentelor necesare calculului impozitului pe venit. 
Cheltuielile se înregistrează zilnic, având în vedere următoarele: 
a) repartizarea cheltuielilor nu conduce la variații semnificative în valoarea activelor unitare; 
b) cheltuielile sunt planificate lunar, înregistrate zilnic în calculul valorii activului net și regularizate la sfârșitul lunii (cheltuieli de administrare, 
cheltuieli de depozitare); 
c) cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate și regularizate periodic (cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli decât cele descrise mai sus). 
Cheltuielile de înființare, de distribuție și de publicitate ale Fondului sunt suportate de către SAI ERSTE. 
 
3.8. Fuziunea și lichidarea 
A. Fuziunea și divizarea fondurilor deschise de investiții 
Fuziunea între fondurile deschise de investiții se poate realiza prin:  
a) absorbția unuia sau mai multor fonduri de către un alt fond; 
b) crearea unui nou fond prin contopirea a două sau mai multe fonduri.  
Fuziunea prin absorbție se realizează prin transferul tuturor activelor care aparțin unuia sau mai multor fonduri deschise de investiții către alt fond, 
denumit fondul absorbant, și atrage dizolvarea fondului/fondurilor încorporate.  
Fuziunea prin contopire are loc prin constituirea unui nou fond deschis de investiții, căruia fondurile care fuzionează îi transferă în întregime activele 
lor, având loc astfel dizolvarea acestora. 
Inițiativa fuziunii a două sau mai multe fonduri deschise de investiții aparține societății care administrează respectivele fonduri. Prin fuziune, 
societatea/societățile de administrare a investițiilor va/vor urmări exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmează a fuziona.  
Societatea/societățile de administrare a investițiilor va/vor transmite Autorității notificarea privind intenția de fuziune a fondurilor însoțită de proiectul 
pe baza căruia se realizează fuziunea și de un certificat constatator emis de depozitar privind numărul investitorilor și valoarea activului net ale 
fondurilor implicate în fuziune. În termen de maximum 15 zile de la data depunerii acestor documente, Autoritatea emite o decizie de suspendare a 
emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare a fondurilor implicate în procesul de fuziune, cu excepția răscumpărărilor integrale de titluri de 
participare, până la finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării.  
Decizia de suspendare intră în vigoare la 15 zile de la data comunicării ei către societatea/societățile de administrare a investițiilor 
implicată/implicate. În termen de cinci zile de la data acestei comunicări, societatea/societățile de administrare a investițiilor este/sunt obligate să 
publice și să transmită Autorității dovada publicării anunțului privind intenția de fuziune și a datei la care este suspendată emisiunea și 
răscumpărarea titlurilor de participare a fondurilor implicate în fuziune. În vederea protecției investitorilor, în anunțul privind fuziunea se va preciza 
faptul că, în urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a titlului de participare egală cu cea deținută anterior.  
Societatea/societățile de administrare a investițiilor are/au obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea 
acestui anunț și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare a fondurilor implicate în procesul de fuziune, 
precum și cererile de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării. 
În situația fuziunii prin absorbție, Autoritatea retrage autorizația fondului absorbit, fondul absorbant continuând să funcționeze în condițiile 
reglementărilor în vigoare.  
În cazul în care fuziunea se realizează prin contopirea mai multor fonduri autorizate, Autoritatea retrage autorizația de funcționare a fondurilor 
implicate în procesul de fuziune și autorizează fondul rezultat. Fondurile astfel fuzionate sunt administrate de către o singură societate de 
administrare a investițiilor. 
Societatea de administrare a fondului rezultat în urma fuziunii depune la Autoritate un certificat constatator emis de depozitar din care să reiasă 
situația noului fond rezultat în urma fuziunii similar celui depus la momentul înregistrării notificării privind fuziunea. Data calculului ratei de conversie 
a titlurilor de participare corespunde cu data emiterii de către depozitar a acestui certificat și este considerată data fuziunii. În cazul în care fondurile 
implicate în procesul de fuziune au depozitari diferiți, acest certificat este însoțit de procesul verbal de predare primire încheiat cu ocazia 
transferului activelor fondurilor deschise de investiții implicate la depozitarul fondului rezultat în urma fuziunii.  
Este interzisă divizarea Fondului. 
B. Transferul activelor și al titlurilor de participare 
Societățile implicate în fuziune trebuie să adoptate criterii de evaluare identice pentru același tip de instrumente financiare care constituie active ale 
fondurilor implicate. Aceste criterii trebuie să fie identice cu cele stabilite pentru fondul rezultat prin fuziune.  
Nici un cost suplimentar nu este imputat investitorilor ca urmare a procesului de fuziune. Caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare 
folosite și al ratei de conversie a titlurilor de participare a fondurilor implicate în fuziune trebuie evaluat de către auditori financiari, membri ai 
C.A.F.R. 
C. Lichidarea Fondului 
Autoritatea retrage autorizarea Fondului în următoarele condiții: 

a) la cererea societății de administrare, pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase, în situația în care se constată că valoarea 
activelor nu mai justifică din punct de vedere economic operarea acelui fond; 

b) în situația în care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizației societății de administrare. 
În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării de către Autoritate a deciziei de retragere a autorizației Fondului, în urma analizării 
a cel puțin trei oferte astfel încât prețul să fie minim, societatea de administrare a investițiilor încheie un contract cu un auditor financiar, membru al 



C.A.F.R. care poate fi și altul decât cel cu care are încheiat contract societatea de administrare a investițiilor, în vederea desemnării acestuia ca 
administrator al lichidării Fondului. Contractul cuprinde obligațiile și responsabilitățile administratorului lichidării, stabilite în conformitate cu 
reglementările în vigoare. O copie a contractului încheiat, este transmisă la Autoritate. 
Obligația fundamentală a administratorului lichidării este de a acționa în interesul deținătorilor de titluri de participare.  
Plata administratorului lichidării se face din fondurile rezultate prin lichidarea activelor Fondului.  
Administratorul lichidării poate subcontracta persoane fizice sau juridice în scopul obținerii asistenței și expertizei în îndeplinirea îndatoririlor și 
obligațiilor sale, fiind direct răspunzător pentru modul în care aceștia își execută îndatoririle. Subcontractorii, precum și îndatoririle sau obligațiile lor, 
trebuie să fie menționate în contractul încheiat între societatea de administrare și administratorul lichidării. Administratorul lichidării este 
răspunzător pentru plata comisioanelor și a altor cheltuieli către toți subcontractorii, acestea fiind plătite exclusiv din comisionul lichidatorului. 
Administratorul lichidării pune sub sigiliu toate activele și ia măsurile necesare pentru conservarea acestora. 
Administratorul lichidării ia în custodie copiile tuturor înregistrărilor și evidențelor contabile referitoare la Fond, păstrate de către societatea de 
administrare a investițiilor și de către depozitar.  
În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului, administratorul lichidării întocmește un inventar complet al activelor și 
obligațiilor Fondului și pregătește un raport privind inventarierea, care cuprinde, fără a se limita la: 

a) o evaluare a tuturor activelor la valoarea lor de piață și a obligațiilor prezente ale Fondului; 
b) o listă a tuturor deținătorilor de titluri de participare, numărul și valoarea titlurilor de participare deținute de fiecare anterior începerii 

procesului de lichidare; 
c) o eșalonare a datelor la care se face lichidarea activelor și la care are loc distribuirea sumelor rezultate din lichidare. 

Acest raport este transmis către societatea de administrare a investițiilor și către autoritate, în termen de maximum 48 ore de la data întocmirii și 
este publicat în Buletinul Autorității. 
Administratorul lichidării alege o bancă din România sau sucursala din România a unei bănci străine, care se bucură de o bună reputație și de 
bonitate financiară, în scopul deschiderii unui cont pentru depozitarea exclusivă a tuturor sumelor provenite din lichidare. Administratorul lichidării 
exercită exclusiv drepturile de operare asupra acestui cont. 
Administratorul lichidării finalizează lichidarea în decurs de maximum 60 de zile lucrătoare de la data publicării raportului privind inventarierea.  
Administratorul lichidării are obligația să lichideze activele fondului deschis de investiții la valoarea maximă oferită de piață. 
Administratorul lichidării poate solicita Autorității prelungirea cu maximum 30 de zile lucrătoare a termenului de 60 de zile menționat mai sus, în 
vederea lichidării activelor. 
După încheierea lichidării tuturor activelor, administratorul lichidării plătește toate cheltuielile legate de lichidare, precum și orice alte costuri și 
datorii restante ale Fondului, urmând a ține evidența pentru toți banii retrași în acest scop din sumele obținute în urma lichidării. Ulterior acestei 
etape, administratorul lichidării începe procesul de repartizare către deținătorii de titluri de participare a sumelor rezultate din lichidare, în 
conformitate cu datele eșalonate în cadrul raportului de inventariere, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea lichidării. Sumele 
nete sunt repartizate strict pe baza numărului de titluri de participare deținute de fiecare investitor la data începerii lichidării și cu respectarea 
principiului tratamentului egal, echitabil și nediscriminatoriu al tuturor investitorilor, independent de orice alte criterii. 
Administratorul lichidării întocmește raportul final, cuprinzând rezultatele lichidării și ale distribuirii sumelor rezultate din lichidarea activelor, precum 
și modalitatea de plată a sumelor cuvenite investitorilor și face dovada efectuării plăților respective. Raportul final este transmis Autorității, publicat 
în „Ziarul Financiar” precum și în Buletinul Autorității. După efectuarea tuturor plăților, administratorul lichidării procedează la închiderea contului 
bancar. 
 
3.9. Regimul fiscal 
Fondul nu plătește impozite pe creșterile realizate din investiții. 
Pentru investitorii persoane fizice, pentru câștigul / pierderea rezultată ca urmare a răscumpărării de titluri de participare, determinată ca diferența 
dintre prețul de răscumpărare și prețul de cumpărare, se aplică reglementările în vigoare, respectiv Legea nr. 571/2003 (Cod Fiscal), cu modificările 
și completările ulterioare și reglementările emise de Autoritate.  
Declararea și plata impozitelor corespunzătoare veniturilor realizate de investitorii persoane fizice se efectuează conform prevederilor aplicabile din 
Legea nr. 571/2003 (Cod Fiscal), cu modificările și completările ulterioare, în vigoare. 
Pentru investitorii persoane juridice, câștigul / pierderea rezultată ca urmare a răscumpărării de titluri de participare, determinată ca diferența dintre 
prețul de răscumpărare și prețul de cumpărare, reprezintă venit / pierdere financiar/ă și intră sub incidența prevederilor aceleiași legi, respectiv 
Legea nr. 571/2003 (Cod Fiscal) cu modificările și completările ulterioare, în vigoare. 
Investitorii entități fără personalitate juridică se supun regimului fiscal aplicabil conform prevederilor legale specifice. 
În cazul existenței unor alte taxe și/sau impozite datorate de Fond, taxe sau impozite reglementate prin dispoziții legale adoptate ulterior aprobării 
prezentului Prospect de emisiune, acestea se vor plăti conform legii. 
 
3.10. Auditorul fondului 
Auditorul Fondului este Ernst & Young Assurance Services S.R.L. 
 
CAPITOLUL 4  Întocmirea și distribuirea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile semestriale  
 
4.1. Raportări contabile semestriale  
Raportările contabile semestriale ale Fondului sunt întocmite de către SAI ERSTE, distinct de cele proprii, în conformitate cu prevederile 
reglementărilor contabile emise de Autoritate cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile entităților autorizate, reglementate și 
supravegheate de Autoritate. 
Raportarea contabilă semestrială se transmite, la termenul stabilit în reglementările în vigoare, împreună cu raportul administratorului și balanța de 
verificare a conturilor sintetice. 
 
4.2. Situații financiare anuale  
Situațiile financiare anuale ale Fondului sunt întocmite de către SAI ERSTE, distinct de cele proprii, în conformitate cu prevederile reglementărilor 
contabile emise de Autoritate cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritate.  
Situațiile financiare anuale ale Fondului sunt însoțite de raportul administratorilor și raportul de audit. 
Raportările contabile semestriale și situațiile financiare anuale ale Fondului pot fi consultate de către investitori la sediul SAI ERSTE și sunt 
publicate în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. 



 
CAPITOLUL 5  Determinarea și repartizarea veniturilor 
 
Veniturile Fondului rezultă din evoluția valorii activelor din portofoliu, sunt determinate zilnic, prin calcularea valorii activului net și sunt încorporate 
în activul Fondului. Fondul nu distribuie dividende, câștigul din plasamente regăsindu-se în creșterea valorii titlului de participare. 
 
CAPITOLUL 6  Raportări periodice 
 
Modalitatea de publicare a informațiilor cu privire la Fond  
SAI ERSTE întocmește, transmite Autorității și publică pentru Fond, în termenele, forma și condițiile prevăzute de reglementările în vigoare, 
următoarele documente: 
i) Prospectul de emisiune; 
ii) Raportul anual, care se publică în termen de 4 luni de la sfârșitul anului pentru care se face raportarea; 
iii) Raportul semestrial, care se publică în termen de 2 luni de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea. 
Raportul menționat la i) este furnizat de către SAI ERSTE prin intermediul paginii oficiale de web, și anume www.erste-am.ro.  
Rapoartele menționate la lit. ii) și lit. iii) se publică în Buletinul Autorității și pe www.erste-am.ro. SAI ERSTE va publica în Ziarul Financiar, în 
termen de 3 zile de la transmiterea către Autoritate, un anunț destinat investitorilor în care se menționează apariția acestora, precum și modalitatea 
prin care se pot obține, la cerere, în mod gratuit. 
iv) Rapoartele periodice privind valoarea activului net și valoarea unitara a activului net se întocmesc și se publică zilnic la sediul SAI ERSTE, la 
sediile distribuitorilor și pe www.erste-am.ro; la cererea investitorilor, acestea se transmit gratuit, prin intermediul unui suport durabil. 
Suplimentar, investitorii care au conturi curente deschise la Banca Comercială Română S.A. și beneficiază de serviciul de internet banking oferit de 
aceasta, pot vizualiza istoricul operațiunilor cu titluri de participare, precum și soldul și valoarea la zi a acestora. 
 
CAPITOLUL 7  Activități delegate conform reglementărilor în vigoare 
 
Distribuția titlurilor de participare emise de Fond se poate face direct de către SAI ERSTE și prin intermediul unor societăți comerciale (distribuitori) 
autorizate să presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în baza contractelor de distribuție pe care 
aceștia le încheie cu SAI ERSTE, cu avizul prealabil al Autorității.  
SAI ERSTE a încheiat contract de distribuție a titlurilor de participare emise de Fond cu Banca Comercială Română S.A., cu sediul central în 
București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, tel: 0800 801 227 sau 021 407 42 00; e-mail: DOG.BOCD@bcr.ro sau contact.center@bcr.ro.  
Distribuția titlurilor de participare se poate realiza și prin intermediul agenților de distribuție. Agenții de distribuție sunt persoane fizice avizate și 
înscrise în Registrul public al Autorității, care își desfășoară activitatea în numele SAI ERSTE în baza unor relații contractuale și nu pot presta 
activități de distribuție în nume propriu. Agenții de distribuție nu pot fi implicați în operațiunile de încasări și plăți de la sau către investitorii Fondului. 
Lista agenților de distribuție este disponibilă pe www.erste-am.ro.  
 
CAPITOLUL 8  Protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
acestor date, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor secundare emise în materie, investitorul declara în mod 
expres și neechivoc ca este de acord cu prelucrarea, de către SAI ERSTE, în calitate de operator si/sau de către alte persoane lucrând în baza 
instrucțiunilor SAI ERSTE, a datelor personale privind persoana investitorului.  
Investitorul este de asemenea de acord ca datele furnizate SAI ERSTE să fie supuse, printre altele, înregistrării, organizării, stocării, modificării, 
utilizării, divulgării către terți, cu condiția ca toate cerințele reglementărilor în vigoare aplicabile în materie, precum și prevederile legale privind 
secretul profesional, să fie respectate în decursul acestor operațiuni de prelucrare. 
Performatele anterioare ale Fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. 
Informații suplimentare sau documente privind Fondul se pot obține gratuit de la sediul S.A.I. ERSTE Asset Management SA, din București, str. 
Uruguay nr. 14, sector 1, tel: 0372 269 999; fax: 0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro; adresă de web: www.erste-am.ro. Orice modificare a 
prezentului prospect de emisiune va fi publicata în „Ziarul Financiar”. 
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Citiți prevederile Prospectului de emisiune al Fondului Deschis de Investiții ERSTE Bond Flexible RON 

 
1. INFORMAȚII despre SOCIETATEA de ADMINISTRARE a INVESTIȚIILOR și RELAȚIA dintre SOCIETATEA de ADMINISTRARE a 

INVESTIȚIILOR și INVESTITORI 
 
1.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor 
Societatea de administrare a Fondului Deschis de Investiții ERSTE Bond Flexible RON, denumit în continuare „Fondul”, este S.A.I. ERSTE Asset 
Management S.A., denumită în continuare „SAI ERSTE”, societate administrată în sistem dualist, constituită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 
31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor specifice aplicabile 
pieței de capital, cu o durată de funcționare nedeterminată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/17060/2008, Cod unic de 
înregistrare 24566377, având sediul în București, str. Uruguay nr. 14, sector 1, capital social subscris și vărsat 6.000.000 RON, tel: 0372 269 999, 
fax: 0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro; adresa de web: www.erste-am.ro.  
SAI ERSTE a fost autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) prin Decizia nr. 98/21.01.2009 și înregistrată cu numărul 
PJR05SAIR/400028 în Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritatea. 
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1.2. Obiectul și obiectivul administrării 
SAI ERSTE are ca obiect principal de activitate administrarea organismelor de plasament colectiv, autorizate sau înregistrate în conformitate cu 
reglementările în vigoare (e.g. Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de urgență nr. 
32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru completarea 
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital etc.) și poate desfășura și următoarele activități: 
a) administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară conform mandatelor 
date de investitori; 
b) servicii conexe: consultanță de investiții privind unul sau mai multe instrumente financiare. 
Activitatea SAI ERSTE se realizează sub controlul și supravegherea Autorității, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. 
Obiectivul administrării Fondului constă în creșterea capitalului investit prin plasarea resurselor atrase pe piața monetară și de capital. 
 
1.3. Remunerarea societății de administrare a investițiilor 
La data autorizării prezentelor Reguli, valoarea comisionului de administrare este de 1,32% pe an, respectiv de 0,11% pe lună, calculat la valoarea 
medie a activului total administrat în luna respectivă.  
Comisionul de administrare are valoarea maximă de 1,92% pe an. 
SAI ERSTE poate modifica valoarea comisionului de administrare, în sensul creșterii sau scăderii acestuia, fără a depăși valoarea maxima, cu 
notificarea Autorității, urmând ca aceasta modificare sa intre în vigoare în termen de 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor. 
SAI ERSTE poate crește valoarea maximă numai cu autorizarea Autorității și este obligată să publice, în acest sens, o notă de informare a 
investitorilor, cu cel puțin 10 zile înaintea intrării în vigoare.  
La calculul comisionului de administrare perceput de către SAI ERSTE Fondului, în cazul în care acesta investește în alte OPC administrate de SAI 
ERSTE, se va aplica principiul evitării dublei comisionari a investitorilor prin deducerea din comisionul de administrare perceput de către SAI 
ERSTE Fondului a comisionului de administrare perceput de SAI ERSTE OPC în care acesta a investit, aferent titlurilor de participare deținute de 
Fond.  
Sumele calculate după procedura detaliata mai jos se vor evidenția zilnic în calculul activelor Fondului.  
Comision de administrare Fond = F% * ATF  
Comisionul de administrare OPC = B% * ATB 
Comisionul de administrare Fond (cu deducere) =  
 

  

 
unde:  
OPC - OPC administrat de SAI ERSTE în care Fondul investește; 
F% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput Fondului;  
ATF - activul total al Fondului și constituie baza de calcul pentru comisionului de administrare al Fondului; 
B% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput OPC în care Fondul a investit; 
ATB _- activul total al OPC în care Fondul a investit și constituie baza de calcul pentru comisionul de administrare al OPC respectiv; 
Nr. TitluriOPC - numărul de titluri de participare pe care Fondul îl deține în OPC respectiv; 
n - numărul de OPC în care Fondul a investit 
SAI ERSTE poate acorda investitorilor rambursări (în sensul de comisioane) din comisionul de administrare încasat, în funcție de tipul investitorului, 
valoarea investită și perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implica niciun cost suplimentar Fondului.  
 
1.4. Cheltuielile efectuate de societatea de administrare a investițiilor în numele fondului 
Cheltuielile de înființare, de distribuție și de publicitate ale Fondului sunt suportate de către SAI ERSTE. 
Obligațiile Fondului sunt constituite din: 
a) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SAI ERSTE; 
b) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului; 
c) cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor; 
d) cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare; 
e) cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare; 
f) cheltuieli cu comisioanele și tarifele datorate Autorității; 
g) cheltuieli de emisiune cu documentele Fondului (cheltuieli legate de publicarea în presă a oricăror anunțuri și rapoarte prevăzute de 
reglementările legale în vigoare, precum și de emiterea și transmiterea către investitori a Certificatului de investitor); 
h) cheltuieli cu auditul financiar pentru Fond; 
i) cheltuieli legate de emiterea și transmiterea către investitori, prin intermediul unui suport durabil, a confirmării emiterii /anulării titlurilor de 
participare, ca urmare a procesării cererii de subscriere / răscumpărare, cel târziu în prima zi lucrătoare după emitere / anulare; 
j) cheltuieli legate de emiterea și transmiterea către investitori a documentelor necesare calculului impozitului pe venit. 
Cheltuielile se înregistrează zilnic, având în vedere următoarele: 
a) repartizarea cheltuielilor nu conduce la variații semnificative în valoarea activelor unitare; 
b) cheltuielile sunt planificate lunar, înregistrate zilnic în calculul valorii activului net și regularizate la sfârșitul lunii (cheltuieli de administrare, 
cheltuieli de depozitare); 
c) cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate și regularizate periodic (cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli decât cele descrise mai sus). 
 
1.5. Operațiunile efectuate de societatea de administrare a investițiilor în numele fondului în vederea desfășurării activității de 
administrare 
SAI ERSTE reprezintă Fondul în relațiile cu terții, putând să încheie contracte în numele Fondului, să angajeze plăți pentru investiții și cheltuieli, 
urmărind aplicarea politicii investiționale a Fondului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia. 
SAI ERSTE are următoarele atribuții: 
a) îndeplinirea procedurilor de autorizare a Fondului; 
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b) analiza instrumentelor financiare, a piețelor financiare și selecționarea portofoliului de investiții al Fondului; 
c) achiziționarea de instrumente financiare pe contul Fondului, folosind resursele financiare atrase de la deținătorii de titluri de participare; 
d) exercitarea drepturilor ce decurg din deținerea de instrumente financiare în contul Fondului; 
e) distribuția de titluri de participare, precum și încheierea de contracte de distribuție cu alte societăți comerciale (distribuitori) autorizate să 
presteze activități de distribuție în conformitate cu reglementările în vigoare, stabilind tipul și nivelul comisioanelor pe care SAI ERSTE le va plăti 
distribuitorilor; 
f) încheierea contractului de depozitare a activelor Fondului cu un depozitar autorizat, negocierea comisionului de depozitare în limita stabilită în 
prezentele Reguli și plata acestuia către depozitar conform prevederilor contractuale; 
g) contractarea, utilizarea și restituirea de împrumuturi în numele și pe contul Fondului în condițiile reglementărilor în vigoare; 
h) crearea bazei de date, a circuitului informațional și a evidențelor necesare desfășurării activității Fondului; 
i) derularea operațiunilor de publicitate a Fondului în conformitate cu reglementările în vigoare privind conținutul și structura materialului publicitar, 
cu scopul asigurării informării corecte și transparente a investitorilor; 
j) angajarea unui auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania („C.A.F.R.”), înregistrat în Registrul public al Autorității, în 
vederea auditării rapoartelor anuale ale Fondului; 
k) actualizarea zilnică a evidențelor contabile specifice; 
l) calcularea și plata comisionului datorat Autorității de către Fond, conform reglementărilor în vigoare; 
m) transmiterea către depozitar a tuturor informațiilor privind operațiunile Fondului, cel mai târziu până la ora 24.00 a zilei următoare celei în care 
acestea au fost efectuate, cu excepția zilelor nelucrătoare; 
n) calcularea zilnică a valorii activului net, a valorii unitare a activului net și a numărului de investitori; 
o) transmiterea către investitori, atât a informațiilor și documentelor prevăzute de reglementările în vigoare cât și a celor solicitate suplimentar de 
aceștia, prin intermediul unui suport durabil, astfel încât investitorul să poată stoca informații care îi sunt adresate personal, într-un mod care să 
permită ca informațiile respective să poată fi consultate ulterior pe o perioadă de timp adaptată scopului acestor informații și care permite 
reproducerea fidelă a informațiilor stocate; suportul durabil include, fără a se limita la: scrisoare simplă sau cu confirmare de primire, fax, e-mail, 
SMS, sistem de vizualizare cu user și parolă pe internet etc. 
p) publicarea zilnică, pentru fiecare zi lucrătoare, în Ziarul Financiar, pe www.erste-am.ro și afișarea zilnică la sediul SAI ERSTE, la toate unitățile 
depozitarului, precum și la sediile distribuitorilor, a valorii activului net și a valorii activului net unitar ale Fondului, certificate de depozitar; la cererea 
investitorilor, acestea se transmit gratuit, pe suport durabil; 
q) păstrarea și actualizarea evidenței investitorilor Fondului, în colaborare cu depozitarul; 
r) întocmirea și transmiterea la Autoritate a raportărilor săptămânale privind clasele de active din portofoliul Fondului, numărul de investitori și 
valoarea activului net al Fondului, pentru fiecare zi lucrătoare, precum și situația detaliată a investițiilor pentru ultima zi lucrătoare din săptămână, 
certificate de depozitar; 
s) întocmirea, transmiterea către Autoritate și publicarea pentru Fond, în termenele, forma și condițiile prevăzute de reglementările în vigoare, a 
următoarelor documente: 

i) Prospect de emisiune. 
ii) Regulile Fondului. 
iii) Document privind informațiile cheie destinate investitorilor („DICI”). 
iv) Raport anual, care se publică în termen de 4 luni de la sfârșitul anului pentru care se face raportarea. 
v) Raport semestrial, care se publică în termen de 2 luni de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea. 
Rapoartele prevăzute la lit. iv) și v) se publică în Buletinul Autorității și pe www.erste-am.ro. SAI ERSTE va publica în Ziarul Financiar, în 
termen de 3 zile de la transmiterea către Autoritatea rapoartelor prevăzute la pct. iv) și v), un anunț destinat investitorilor în care se 
menționează apariția acestora, precum și modalitatea prin care se pot obține, la cerere, în mod gratuit. 

t) alte activități calificate ca atare și autorizate de Autoritate. 
 
1.6. Responsabilitatea societății de administrare a investițiilor 
SAI ERSTE este obligată să respecte, pe toată durata de funcționare, regulile de conduită emise de Autoritate, astfel: 
a) să acționeze cu corectitudine și diligență profesională, în scopul protejării interesului investitorilor Fondului și a integrității pieței; 
b) să angajeze și să folosească eficient toate resursele, să elaboreze și să utilizeze eficient procedurile necesare pentru desfășurarea 
corespunzătoare a activității; 
c) să evite conflictele de interese, iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să se asigure că Fondul beneficiază de un tratament corect și 
imparțial; 
d) să își desfășoare activitatea în conformitate cu reglementările în vigoare, în scopul promovării intereselor investitorilor și a integrității pieței; 
e) să exercite drepturile aferente instrumentelor financiare aparținând Fondului în interesul deținătorilor de titluri de participare. 
SAI ERSTE va opera în conformitate cu prezentele Reguli și nu va efectua operațiuni de pe urma cărora ar beneficia unele dintre conturile 
individuale, A.O.P.C. ori O.P.C.V.M., în detrimentul celorlalte.  
SAI ERSTE nu poate efectua tranzacții cu O.P.C.V.M.-urile și A.O.P.C.-urile pe care le administrează.  
SAI ERSTE identifică toate cazurile în care condițiile contractuale convenite cu partenerii de afaceri intră în conflict de interese cu Fondul și se 
asigură că Fondul nu este încărcat cu costuri ce ar putea fi evitate și nu este exclus de la obținerea de beneficii care i se  cuvin. De asemenea, SAI 
ERSTE are obligația de a preveni conflictele de interese iar dacă acestea apar, de a lua toate masurile necesare pentru a asigura administrarea lor 
corectă și în interesul investitorilor tuturor organismelor de plasament colectiv administrate, în conformitate cu reglementările în vigoare și 
procedurile interne. 
SAI ERSTE este răspunzătoare pentru: 
a) orice prejudiciu produs Fondului prin încălcarea reglementărilor în vigoare, încălcarea Regulilor Fondului, dol, culpă, neexecutarea sau 
executarea defectuoasă a obligațiilor asumate prin Prospectul de emisiune; 
b) daunele provocate Fondului și deținătorilor de titluri de participare dacă au făcut operațiuni cu sau pentru Fond folosindu-se de informații 
privilegiate, astfel cum sunt acestea prevăzute în reglementările în vigoare. În aceste situații, Autoritatea este în drept să dispună măsuri 
conservatorii corespunzătoare și să solicite instanței anularea tranzacțiilor frauduloase. 
 
 
 
 

http://www.erste-am.ro/
http://www.erste-am.ro/


2. INFORMAȚII despre DEPOZITAR și RELAȚIA dintre SOCIETATEA de ADMINISTRARE a INVESTIȚIILOR și DEPOZITAR 
 
2.1. Datele de identificare a depozitarului 
În baza contractului de depozitare încheiat de SAI ERSTE, depozitarul Fondului este Banca Comercială Romană S.A., societate administrată în 
sistem dualist, cu sediul în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/90/23.01.1991, 
Cod unic de înregistrare R361757, telefon 0373.511.715; fax 021.302.19.86, adresa de web: http://www.bcr.ro. 
Banca Comercială Romană S.A., denumită în continuare „Depozitar”, este o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, potrivit 
legislației aplicabile instituțiilor de credit, înscrisă în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999. 
Depozitarul a fost autorizat de C.N.V.M. prin Avizul nr. 27/04.05.2006 și este înregistrat cu numărul PJR10 / DEPR / 400010 în Registrul public al 
Autorității. 
 
2.2. Obiectul contractului de depozitare  
Obiectul contractului de depozitare îl constituie asigurarea, de către Depozitar, a activității de depozitare în conformitate cu reglementările în 
vigoare, activitate prin care este asigurată păstrarea în condiții de siguranță a activelor Fondului, încredințate spre păstrare, conform clauzelor 
contractuale, precum și asigurarea unui control permanent, din punct de vedere al legalității, asupra operațiunilor Fondului.  
 
2.3. Durata contractului de depozitare 
SAI ERSTE și Depozitarul au încheiat contractul de depozitare pe o durată de 1 (un) an de la data intrării în vigoare a acestuia. Dacă niciuna din 
părți nu notifică celeilalte încetarea contractului cu cel puțin 90 de zile înainte de data expirării duratei acestuia, contractul se consideră prelungit 
automat în aceleași condiții, considerându-se un acord tacit al părților. 
 
2.4. Instrucțiunile primite de depozitar de la societatea de administrare a investițiilor 
Depozitarul este informat în scris de către SAI ERSTE despre toate schimbările relevante cu privire la conducerea, organizarea și funcționarea sa, 
precum și despre cele privitoare la modificarea documentelor Fondului pentru care desfășoară activitatea de depozitare. 
SAI ERSTE transmite Depozitarului instrucțiuni în conformitate cu regulile și procedurile operaționale ale instituțiilor pieței de capital, precum și cu 
practica pieței pe care se execută respectivele instrucțiuni. 
SAI ERSTE transmite Depozitarului în timp util instrucțiunile, datele și documentele necesare îndeplinirii obligațiilor acestuia, conform prevederilor 
contractuale, procedurilor de lucru privind desfășurarea operațiunilor de depozitare și reglementărilor în vigoare. 
 
2.5. Remunerarea depozitarului  
Pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile contractului de depozitare, Depozitarul este îndreptățit să primească, ca remunerație, 
următoarele tipuri de comisioane: 

A. comision de depozitare 
B. comisioane de custodie 

A. Comisionul de depozitare, construit în trepte, în funcție de volumul activelor aflate în depozitare, are o valoare maximă de 0,03%/lună, aplicat la 
valoarea medie lunară a Activului Net pentru Calcul Comisioane (ANCC), definit astfel: 
ANCC = Valoarea actualizată a activelor totale - Răscumpărări de plată - Cheltuieli de audit financiar - Cheltuieli estimate, menționate în Prospectul 
de emisiune aprobat de Autoritate - Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie, comision administrare, impozit pe venit, după caz) - 
Comisioane de subscriere (dacă este cazul). 
Trecerea de la o treaptă de comision la alta se va face începând cu luna următoare celei în care valoarea medie lunară a Activul Net pentru Calcul 
Comisioane (ANCC) al Fondului a atins tranșele valorice stabilite prin contractul de depozitare.  
B. Comisioanele de custodie se percep pentru următoarele activități:  
B.1. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețe reglementate din România: 
a) păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 0,1% anual aplicat la valoarea medie a portofoliului de instrumente financiare aflat în custodie; 
b) decontare fonduri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie:  
Comisioanele percepute de Depozitarul Central pentru serviciile de compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, atât pe bază 
netă cât și pe bază brută, conform listei de tarife și comisioane datorate de participanții la sistemul de compensare, decontare și registru, agenții 
custode și participanții compensatori, prevăzute de Codul Depozitarului Central + comisionul fix pe tranșe valorice: maxim 8 lei; 
c) procesare transferuri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie: maxim 15 lei; 
d) servicii de corporate action: maxim 15 lei / notificare /colectare. 
B.2. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare emise pe piețe externe: 
a) păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 

- maxim 0,55% anual, aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflate în custodie; 
- comision minim pentru un simbol: 4,00 EUR anual  
- comision minim pentru un cont de custodie: 16,00 EUR anual 

b) decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare ale emitenților din alte state: 
- maxim 200 EUR / tranzacție; 

c) servicii de corporate action: maxim 10 EUR / colectare. 
 
2.6. Responsabilitățile depozitarului 
Depozitarul trebuie: 
a) să se asigure că vânzarea, emiterea, răscumpărarea sau anularea titlurilor de participare sunt efectuate de către SAI ERSTE, în numele 
Fondului, în conformitate cu reglementările în vigoare și cu prezentele Reguli;  
b) să se asigure că valoarea titlurilor de participare este calculată în conformitate cu reglementările în vigoare și cu prezentele Reguli; 
c) să îndeplinească instrucțiunile SAI ERSTE, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare reglementărilor în vigoare ori prezentelor Reguli;  
d) să se asigure că, în tranzacțiile având ca obiect activele Fondului, orice sumă este achitată în termenul stabilit;  
e) să se asigure că veniturile Fondului sunt administrate și calculate în conformitate cu reglementările în vigoare și cu prezentele Reguli.  
Depozitarul înregistrează, verifică, monitorizează și controlează toate activele pe care le deține Fondul și răspunde pentru păstrarea în siguranță a 
tuturor activelor Fondului încredințate spre depozitare. Depozitarul va certifica existența și valoarea activelor menționate anterior pe bază de 
documente. 



Depozitarul informează în scris SAI ERSTE despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea Fondului pentru care desfășoară activitatea de 
depozitare.  
Depozitarul asigură confidențialitatea informațiilor și/sau documentelor primite din partea SAI ERSTE în procesul de evaluare a legalității 
operațiunilor efectuate de către aceasta în contul Fondului. 
Activele Fondului nu pot face obiectul procedurilor de executare silită declanșate de către creditorii depozitarului, nu pot fi puse sub sechestru sau 
poprite de către aceștia și nu fac parte din masă credală în caz de faliment al depozitarului.  
Este interzis Depozitarului să transfere, să gajeze, să garanteze în orice mod sau să dispună, în orice alt fel de instrumentele financiare sau de 
sumele de bani încredințate spre păstrare în numele Fondului, cu excepția cazului în care există instrucțiuni corespunzătoare și numai în beneficiul 
investitorilor. Această interdicție nu se aplică în cazul dispunerii de către Autoritate a unor măsuri speciale. 
Depozitarul răspunde față de SAI ERSTE și față de deținătorii de titluri de participare pentru orice pierdere suferită de aceștia, ca urmare a 
îndeplinirii necorespunzătoare sau neîndeplinirii obligațiilor sale. Răspunderea Depozitarului față de investitori poate fi invocată de către deținătorii 
de titluri de participare, direct sau indirect, prin intermediul SAI ERSTE.  
 
2.7. Încetarea contractului de depozitare 
Contractul de depozitare încetează de plin drept, fără nicio formalitate suplimentară sau intervenția instanței competente, în următoarele cazuri: 
a) la data expirării duratei contractului sau a oricărei durate ulterioare expirării duratei inițiale, dacă una dintre părți a notificat celeilalte intenția de 
încetare a contractului; 
b) denunțarea unilaterală a contractului de către oricare dintre părți, numai ulterior acordării celeilalte părți a unui preaviz de minimum 90 zile 
înainte ca aceasta să producă efecte, termen care curge de la data notificării denunțării contractului către Autoritate. Decizia de denunțare a 
contractului este publicată în Buletinul Autorității pe cheltuiala părții care denunță contractul; 
c) prin acordul părților, cu avizul Autorității. În acest caz, termenul de preaviz prevăzut la lit. b) nu se mai aplică; 
d) în condițiile în care Autoritatea retrage autorizația / avizul de funcționare oricăreia dintre părți și / sau Banca Națională a României retrage 
autorizația de funcționare a Băncii Comerciale Române S.A.; 
e) în condițiile în care Banca Națională a României a inițiat procedurile de supraveghere sau administrare specială a Băncii Comerciale Române 
S.A. ori s-a deschis procedura falimentului. 
 
2.8. Forța majoră în cadrul contractului de depozitare 
Forța majoră exonerează de răspundere partea aflată în imposibilitate de executare a obligațiilor sale cauzate de aceasta. 
Constituie forță majoră orice eveniment imprevizibil, inevitabil, insurmontabil și extrinsec circumstanțelor contractuale, neimputabil debitorului 
obligației, survenind înainte de exigibilitatea obligației și care provoacă imposibilitate de executare totală sau parțială, temporară sau definitivă, a 
uneia sau ale unora din obligațiile debitorului.  
Cazurile de forță majoră sunt considerate, pentru scopurile acestei clauze, circumstanțele care includ, fără restricție: războiul sau situațiile similare 
războiului, revoluția, cutremurul, inundațiile grave, embargoul, precum și orice alte situații ce sunt certificate de Camera de Comerț și Industrie sau 
orice altă autoritate competentă ca fiind cazuri de forță majoră. 
Partea care invocă un eveniment de forță majoră trebuie să comunice celeilalte părți survenirea evenimentului și cauzarea imposibilității de 
executare, în termen de 2 zile de la data survenirii acesteia, urmând ca în termen de 15 zile de la data notificării să transmită certificatul de atestare 
a cazului de forță majoră, eliberat de instituția legal competentă. Totodată, partea care invocă forță majoră trebuie să notifice celeilalte părți 
încetarea evenimentului și a consecințelor sale în privința posibilității de executare în termen de 2 zile de la data la care încetarea a avut loc. În 
cazul în care, din cauza forței majore, Depozitarul se află în imposibilitatea de a-și executa obligațiile, acesta va trebui să asigure imediat, cu 
acordul SAI ERSTE, transferul activelor Fondului către un subdepozitar. 
Dacă imposibilitatea de executare, cauzată de forța majoră, se întinde pe o perioadă care nu depășește 30 zile, executarea obligației afectate este 
suspendată, scadența acesteia prorogându-se cu durata imposibilității de executare, dacă partea creditoare a obligației respective nu notifică altfel.  
Dacă imposibilitatea de executare, cauzată de forța majoră, se întinde pe o perioadă de 30 zile sau mai lungă, oricare dintre părți poate înceta 
contractul fără plata de daune interese.  
Părțile sunt libere să renegocieze contractul pentru adaptarea acestuia la noile circumstanțe ca urmare a forței majore, drepturile prevăzute mai sus 
rămânând rezervate.  
Necomunicarea survenirii evenimentului de forță majoră, a încetării acestuia și a dovezilor de atestare a acestuia în termenele prevăzute mai sus, 
dă dreptul creditorului obligației la daune interese pentru prejudiciile cauzate acestuia pentru necomunicarea la termen. 
 
3. INFORMAȚII cu privire la FOND 
 
3.1. Descrierea obiectivelor fondului 
 
3.1.1. Obiectivul investițional al fondului  
Fondul Erste Bond Flexible RON a fost autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr. 1872/09.10.2007 și este înregistrat în Registrul public al Autorității cu 
nr. CSC06FDIR/400039. 
Fondul s-a constituit prin contractul de societate autorizat la data de 09.10.2007 și actualizat la data de ______________________. Durata 
Fondului este nedeterminata. 
În conformitate cu standardul European Fund and Asset Management Association (Clasificarea Fondurilor Europene - The European Fund 
Classification EFC Categories, Aprilie 2012), unde și Asociația Administratorilor de Fonduri din România este membră, ținând seama de politica de 
investiții prevăzută în prezentele Reguli, Fondul este un fond de obligațiuni în lei.  
Fondul nu poate investi în acțiuni, iar portofoliul său trebuie să aibă o expunere de minim 80% în instrumente cu venit fix iar cel puțin 70% din 
activele Fondului au expunere pe moneda locala (expunere directa sau prin hedging). 
Obiectivul Fondului constă în mobilizarea de resurse financiare, printr-o ofertă continuă de titluri de participare, în vederea efectuării de plasamente 
pe piețele monetare și de capital, în condițiile unui grad redus spre mediu de risc asumat, specific politicii de investiții prevăzută în prezentele 
Reguli.  
Alocarea strategică reprezintă alocarea portofoliului Fondului pe categorii de active, pe termen lung. Pe termen scurt și mediu, SAI ERSTE poate 
devia de la această alocare strategică, pentru a exploata oportunitățile pe care le oferă evoluția piețelor financiare. 
Alocarea strategică a portofoliului Fondului este: 85% obligațiuni și 15% alte active, în scopul obținerii unor randamente superioare unui 
benchmark.  



Benchmark:  
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3.1.2. Politica de investiții a fondului  
Politica de investiții a Fondului are ca obiectiv stabilitatea din punct de vedere al performanței și menținerea unui grad optim de lichiditate, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare. 
Politica de investiții a Fondului va urmări menținerea unui nivel scăzut spre mediu al riscului, prin plasarea în condiții optime de diversificare a 
resurselor atrase, în obligațiuni emise de entități supranaționale, de state membre și nemembre și de autorități publice ale acestora, dar și în 
obligațiuni sau alte instrumente cu venit fix ale unor emitenți corporativi cu grad de risc redus, precum și în instrumente ale pieței monetare și 
depozite bancare constituite la instituții de credit. 
Fondul nu va investi în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. mai mult de 10% din activele sale, conform reglementărilor în 
vigoare. 
SAI ERSTE nu va efectua în numele Fondului vânzări descoperite de valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare sau alte instrumente 
financiare, definite conform reglementărilor în vigoare.  
În cazul în care limitele stabilite prin politica de investiții nu sunt respectate, SAI ERSTE va adopta măsuri de remediere în cel mai scurt timp a 
situației, în conformitate cu reglementările în vigoare și cu respectarea intereselor investitorilor. 
 
3.1.3. Principalele categorii de instrumente financiare în care investește Fondul 
A. Instrumente financiare 
Investițiile Fondului se efectuează exclusiv în: 
a) obligațiuni și instrumente ale pieței monetare înscrise sau tranzacționate pe o piață reglementată astfel cum aceasta este definita de 
reglementările în vigoare, din România sau dintr-un stat membru, sau tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate; 
b) obligațiuni și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-o țară terță sau negociate pe o altă piață reglementată 
dintr-o tară terță, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate 
să fie aprobată de Autoritate;  
c) obligațiuni nou emise, în următoarele condiții:  
1) condițiile de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacționare pe bursă sau pe o altă piață 
reglementată care operează regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să fie 
aprobată de Autoritate;  
2) această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune.  
d) titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. cu caracteristicile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din OUG nr. 32/2012 stabilite sau nu 
în state membre, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:  
1) A.O.P.C. sunt autorizate, conform unei legislații care prevede că acestea sunt subiectul unei supravegheri echivalate de către Autoritate cu 
aceea prevăzută în reglementările în vigoare iar între Autoritate și autoritatea competentă din statul de origine există încheiat un acord de 
cooperare;  
2) nivelul de protecție a investitorilor în respectivele A.O.P.C. este echivalent cu acela al investitorilor în O.P.C.V.M. și, în special, regulile 
referitoare la segregare, împrumuturi și vânzări pe poziția descoperită a valorilor mobiliare și instrumentelor pieței monetare sunt similare 
reglementărilor în vigoare;  
3) activitățile A.O.P.C. fac obiectul unor rapoarte semestriale și anuale, care permit o evaluare a activului și a pasivului, a veniturilor și a 
operațiunilor din perioada de raportare;  
4) maximum 10% din activele totale ale celorlalte O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C., în care se intenționează să se investească, pot, potrivit regulilor 
fondului sau actului constitutiv al societății de investiții, să fie investite în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și A.O.P.C.  
e) depozite constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadență care nu depășește 12 
luni, cu condiția ca sediul social al instituției de credit să fie situat în România ori într-un stat membru. În situația în care acesta se află într-o țară 
terță, instituția de credit trebuie să fie supusă unor reguli prudențiale evaluate de către Autoritate ca fiind echivalente acelora emise de către 
Uniunea Europeană;  
f) instrumente financiare derivate, incluzând și pe cele care implică decontarea finală a unor fonduri bănești, tranzacționate pe o piață reglementată 
conform reglementărilor în vigoare și/sau instrumente financiare derivate, negociate în afara piețelor reglementate, cu îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiții: 
1) activul suport constă în instrumentele prevăzute în prezentul alineat, indici financiari, rata dobânzii și cursul de schimb, în care Fondul poate 
investi, potrivit obiectivelor sale de investiții, așa cum sunt prevăzute în prezentele Reguli; 
2) contrapărțile, în cadrul negocierii derulate în afara piețelor reglementate, sunt entități subiect al supravegherii prudențiale, care aparțin 
categoriilor aprobate de Autoritate;  
3) instrumentele financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice, verificabile, și pot fi, la inițiativa 
Fondului, vândute, lichidate sau poziția poate fi închisă, în orice moment, la valoarea lor justă, printr-o tranzacție de sens contrar;  
g) instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, care sunt lichide și au o valoare care poate fi precis 
determinată în orice moment, cu condiția ca emisiunea sau emitentul să fie supuse reglementărilor referitoare la protecția investitorilor și a 
economiilor acestora, cu condiția ca acestea:  
1) să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrală, locală sau regională, de o bancă centrală dintr-un stat membru, de Banca 
Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții, de o țară terță sau, în situația statelor federale, de unul dintre 
membrii componenți ai federației, sau de un organism public internațional, din care fac parte unul sau mai multe state membre, sau  



2) să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe piețele reglementate, menționate de reglementările în vigoare, sau  
3) să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudențiale, potrivit criteriilor definite de legislația europeană, sau de o entitate 
care este subiect al unor reguli prudențiale și se conformează acestora, reguli validate de Autoritate ca fiind echivalente cu cele prevăzute de 
legislația europeană, sau  
4) să fie emise de alte entități care aparțin categoriilor aprobate de Autoritate, cu condiția ca investițiile în astfel de instrumente să fie subiect al unei 
protecții a investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută la pct. 1, 2 și 3, și ca emitentul să fie o societate al cărei capital și rezerve să se ridice la cel 
puțin echivalentul în RON a 10.000.000 euro, care își prezintă și își publică conturile anuale conform legislației europene aplicabile, sau o entitate 
care, în cadrul unui grup de societăți care conține una sau mai multe societăți listate, are rolul de a finanța grupul sau este o entitate dedicată 
finanțării vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de finanțare. 
Fondul nu efectuează investiții în acțiuni. De asemenea, conform reglementărilor în vigoare, Fondul nu poate investi în metale prețioase sau 
înscrisuri care atestă deținerea acestora. 
B. Depășiri 
Dacă limitele de deținere a instrumentelor financiare, astfel cum sunt prevăzute de reglementările în vigoare sunt depășite, din motive 
independente de controlul Fondului acesta trebuie să adopte, ca obiectiv prioritar al tranzacțiilor sale de vânzare, măsuri de remediere în cel mai 
scurt timp a situației, cu respectarea intereselor deținătorilor de titluri de participare. 
În conformitate cu prevederile art. 87 din OUG nr. 32/2012 și având în vedere Decizia Autorității nr. _________________, Fondul poate să dețină 
până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice 
locale ale acestuia sau de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre, și anume European Bank for 
Reconstruction and Development (Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare) și European Investment Bank (Banca Europeană de 
Investiții). Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie să dețină valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase emisiuni 
diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare aferente oricăreia dintre cele șase emisiuni să nu depășească 30% din 
totalul activelor sale. 
 
3.1.4. Tehnici de administrare a portofoliului 
În activitatea de administrare a portofoliului, SAI ERSTE: 
- va utiliza investirea în instrumente financiare derivate atât pentru realizarea obiectivelor prevăzute de prezentele Reguli, cât și pentru acoperirea 
riscului; 
- va efectua operațiuni de piață monetară, respectiv cumpărări / vânzări reversibile de active eligibile pentru tranzacționare: 

a) cumpărări reversibile - tranzacții reversibile în cadrul cărora Fondul cumpără active eligibile pentru tranzacționare, cu angajamentul 
contrapărții de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției; transferul proprietății 
asupra activelor eligibile respective se realizează prin mecanismul „livrare contra plată“; 
b) vânzări reversibile - tranzacții reversibile în cadrul cărora Fondul vinde active eligibile pentru tranzacționare, angajându-se să răscumpere 
respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției; transferul proprietății asupra activelor eligibile 
respective se realizează prin mecanismul „livrare contra plată“. 

 
3.1.5. Durata recomandată de investire 
Având în vedere natura plasamentelor care urmează a fi realizate de Fond, se recomandă investitorilor plasarea resurselor financiare pe un termen 
cuprins între un (1) an și trei (3) ani. 
 
3.1.6. Factori de risc 
Investiția în fonduri deschise de investiții comportă atât avantajele care îi sunt specifice, cât și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi 
pentru investitor, veniturile rezultate din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul.  
SAI ERSTE stabilește, implementează și menține o politică de administrare a riscului adecvată și documentată care identifică riscurile la care este 
sau ar putea fi expus Fondul, respectiv: 
a) risc de piață reprezintă riscul de pierdere care decurge din fluctuația valorii de piață a pozițiilor din portofoliul Fondului, fluctuație care poate fi 
atribuită modificării variabilelor pieței, cum ar fi ratele dobânzii, ratele de schimb valutar, prețurile acțiunilor și ale mărfurilor sau solvabilitatea unui 
emitent;  
b) risc de contraparte reprezintă riscul de pierdere care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o tranzacție să nu își îndeplinească obligațiile 
înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent tranzacției;  
c) risc de lichiditate reprezintă riscul ca o poziție din portofoliul Fondului să nu poată fi vândută, lichidată sau închisă cu costuri limitate într-un 
interval de timp rezonabil de scurt, fiind afectată capacitatea Fondului de a-și respecta în orice moment obligațiile de răscumpărare și plată. 
d) risc operațional reprezintă riscul de pierdere care decurge din caracterul necorespunzător al proceselor interne și din erori umane și deficiențe 
ale sistemelor SAI ERSTE sau din evenimente externe și include riscul juridic și de documentare și riscul care decurge din procedurile de 
tranzacționare, decontare și evaluare desfășurate în numele Fondului.  
SAI ERSTE evaluează, monitorizează și revizuiește periodic caracterul adecvat și eficiența politicii de administrare a riscului și notifică Autorității 
orice modificare importantă a politicii de administrare a riscului.  
 
3.2. Analiza oportunităților de investiție 
Analiza oportunităților de investire se efectuează de către Direcția Investiții, decizia privind plasarea resurselor Fondului luându-se cu respectarea 
prevederilor reglementărilor în vigoare, a politicii de investiții prevăzută de prezentele Reguli și în conformitate cu procedurile și politicile interne 
aprobate de Directoratul SAI ERSTE. 
 
3.3. Informații cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea și anularea titlurilor de participare 
 
3.3.1. Descrierea caracteristicilor titlurilor de participare 
Titlul de participare emis de Fond reprezintă o deținere de capital a unei persoane fizice, juridice sau a unei entități fără personalitate juridică în 
activele Fondului, denominate în lei, dematerializate, sub formă de înregistrare în cont.  
Titlurile de participare sunt de un singur tip, plătite integral în momentul subscrierii, conferind deținătorilor drepturi și obligații egale și sunt 
răscumpărabile continuu din activele Fondului, la cererea investitorilor. 
Valoarea unui titlu de participare se rotunjește la 4 zecimale. 



Fondul nu va emite alte instrumente financiare în afara titlurilor de participare. Participarea la Fond este deschisă oricărei persoane fizice, juridice 
sau entități fără personalitate juridică, română sau străină, care aderă la Fond prin semnarea Declarației de adeziune și a Cererii de subscriere 
pentru titluri de participare și plătește suma subscrisă în contul colector al Fondului. De asemenea, participarea la Fond se poate face și în urma 
dobândirii de titluri de participare prin moștenire sau fuziune. 
Având în vedere prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din străinătate 
obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii, persoanele nou intrate nu pot 
investi direct sau indirect în Fond.  
Persoanelor fizice autorizate (PFA) li se aplică aceleași prevederi ale documentelor Fondului ca și investitorilor persoane fizice.  
Investitorii pot efectua operațiuni de subscriere / răscumpărare în orice localitate din țară în care există sedii ale distribuitorilor, precum și la sediul 
SAI ERSTE. 
 

3.3.2. Proceduri pentru subscrierea titlurilor de participare  
Prin aderarea la Fond, investitorii devin parte a contractului de societate și se supun prevederilor Prospectului de emisiune al Fondului. SAI ERSTE 
va publica în Ziarul Financiar o notificare referitoare la modificarea documentelor Fondului, ori de câte ori această operațiune are loc.  
Declarația de adeziune cuprinde mențiunea: „Prin prezenta certific că am primit, am citit și am înțeles prevederile Prospectului de emisiune al 
Fondului Deschis de Investiții BCR ERSTE Bond Flexible RON”. 
Cererea de subscriere, însoțită de dovada plății, odată depusă la sediile distribuitorilor sau la sediul SAI ERSTE, după caz, este irevocabilă.  
În cazul persoanelor fizice, Declarația de adeziune și Cererea de subscriere inițială sunt completate și semnate de titular. Investitorii persoane fizice 
pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți pentru efectuarea operațiunilor ulterioare de subscriere/răscumpărare, fie (i) completând Clauza de 
împuternicire a Declarației de adeziune cu datele de identificare ale împuternicitului / împuterniciților, fie (ii) printr-o o procura în forma autentica în 
acest sens. 
În cazul persoanelor juridice, Declarația de adeziune și Cererea de subscriere inițială pot fi completate și semnate fie de către reprezentanții legali, 
fie de către persoanele împuternicite în acest sens, pe baza unei procuri în forma autentica. Dacă operațiunile ulterioare celei inițiale urmează să 
fie efectuate și/sau de altă persoană decât reprezentantul legal, acesta completează Clauza de împuternicire a Declarației de adeziune cu datele 
de identificare ale împuternicitului sau printr-o o procură în forma autentica în acest sens. 
Calitatea de investitor și deținerea de titluri de participare este atestată de Certificatul de investitor. La efectuarea primei operațiuni de cumpărare 
de titluri de participare, SAI ERSTE deschide investitorului un cont de investiții, eliberându-i Certificatul de investitor. 
Participarea inițiala este de minim 100 lei. 
Orice deținător de titluri de participare are obligația de a deține în permanență cel puțin un titlu de participare.  
 

3.3.3. Proceduri pentru răscumpărarea titlurilor de participare  
Investitorii au dreptul de a răscumpăra oricând, integral sau parțial, titlurile de participare deținute. În cazul în care, ca urmare a unei Cereri de 
răscumpărare, investitorul ar rămâne cu mai puțin de 1 titlu de participare, în mod obligatoriu, cu aceeași ocazie, va fi răscumpărată automat și 
fracțiunea reziduală. 
Cererea de răscumpărare, odată depusă la sediile distribuitorilor sau la sediul SAI ERSTE, după caz, este irevocabilă. 
Cererea de răscumpărare poate fi depusă, în cazul persoanelor fizice, atât de către titulari, cât și de către împuterniciții acestora.  
În cazul persoanelor juridice, Cererea de răscumpărare poate fi depusă de către reprezentanții legali sau de către persoanele împuternicite în acest 
sens.  
Pe baza Cererii de răscumpărare, SAI ERSTE calculează suma cuvenită investitorului, iar unitățile distribuitorilor vor efectua plata răscumpărărilor 
numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare de la SAI ERSTE. 
Nu se efectuează plăți în numerar la sediul SAI ERSTE sau la sediile distribuitorilor.  
Plata prin virament se efectuează în contul bancar indicat de investitor, respectiv de către împuternicit, în Cererea de răscumpărare. La plata prin 
virament a sumei cuvenite la răscumpărare, eventualele comisioane interbancare cad în sarcina investitorului. În cazul unor neconcordanțe sau 
erori în datele personale transmise de investitori în vederea transferării sumelor cuvenite, comisioanele suplimentare aferente operațiunilor 
efectuate în plus se recuperează integral de la investitor. 
 

3.3.4. Suspendarea emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare  
În situații excepționale și numai pentru protejarea interesului deținătorilor de titluri de participare, SAI ERSTE poate suspenda temporar subscrierea 
/ răscumpărarea acestora, cu respectarea prevederilor prezentelor reguli și reglementărilor în vigoare și va comunica Autorității, fără întârziere, 
decizia sa. În cazul în care apreciază că suspendarea dispusă de SAI ERSTE nu s-a făcut cu respectarea prevederilor aplicabile sau prelungirea 
acesteia afectează interesele investitorilor, Autoritatea este în drept să dispună ridicarea suspendării. 
Autoritatea decide suspendarea subscrierii și răscumpărării de titluri de participare în cazul fuziunii Fondului cu unul sau mai multe fonduri până la 
finalizarea procesului de fuziune.  
Pentru protecția interesului public și a investitorilor, Autoritatea poate decide temporar suspendarea sau limitarea emisiunii și/sau răscumpărării 
titlurilor de participare a Fondului. Actul de suspendare va specifica termenii și motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită în cazul în care 
motivele acesteia se mențin.  
Dacă Depozitarul informează Autoritatea cu privire la refuzul SAI ERSTE de a furniza informații și/sau documente, aceasta poate suspenda 
emisiunea și răscumpărarea de titluri de participare până la clarificarea situației pentru o perioadă de cel mult două zile lucrătoare. Actul de 
suspendare va specifica termenii și motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită și după ce termenul stabilit inițial a expirat, în cazul în care 
motivele suspendării se mențin. 
 

3.3.5. Distribuția titlurilor de participare  
Distribuția titlurilor de participare emise de Fond se poate face direct de către SAI ERSTE și prin intermediul unor societăți comerciale (distribuitori) 
autorizate să presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în baza contractelor de distribuție pe care 
aceștia le încheie cu SAI ERSTE, cu avizul prealabil al Autorității.  
SAI ERSTE a încheiat contract de distribuție a titlurilor de participare emise de Fond cu Banca Comercială Română S.A., cu sediul central în 
București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, tel: 0800 801 227 sau 021 407 42 00; e-mail: DOG.BOCD@bcr.ro sau contact.center@bcr.ro.  
Distribuția titlurilor de participare se poate realiza și prin intermediul agenților de distribuție. Agenții de distribuție sunt persoane fizice avizate și 
înscrise în Registrul public al Autorității, care își desfășoară activitatea în numele SAI ERSTE în baza unor relații contractuale și nu pot presta 
activități de distribuție în nume propriu. Agenții de distribuție nu pot fi implicați în operațiunile de încasări și plăți de la sau către investitorii Fondului. 
Lista agenților de distribuție este disponibilă pe www.erste-am.ro.  
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3.3.6. Modalități de anulare sau transfer a titlurilor de participare  
A. Anularea de titluri de participare se face ca urmare a depunerii unei Cereri de răscumpărare. 
Anularea titlurilor de participare emise de Fond și evidențierea acestei operațiuni în contul de investiții al investitorului se realizează în funcție de 
momentul înregistrării Cererii de răscumpărare, astfel: 
a) pentru răscumpărările înregistrate înainte de ora 16:00, în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a Cererii de răscumpărare; 
b) pentru răscumpărările înregistrate după ora 16:00, în a doua zi lucrătoare după data înregistrării Cererii de răscumpărare. 
B. Transferul titlurilor de participare se face în următoarele cazuri: 
a) în cazul decesului titularului, dacă cel puțin unul dintre moștenitori optează pentru menținerea investiției în Fond; numărul de titluri de participare 
cuvenite se transferă pe numele acestuia, la data la care respectivul moștenitor prezintă copia legalizată a documentului care atestă finalizarea 
succesiunii. Fiecare moștenitor devine proprietarul unui număr de titluri de participare ce îi revin conform actului de succesiune; 
b) în cazul în care persoana juridică deținătoare de titluri de participare fie fuzionează, fie își schimba Codul unic de înregistrare în condițiile 
prevăzute de reglementările în vigoare, titlurile de participare deținute se transferă în contul de investiții definit cu noile date de identificare, la data 
prezentării documentelor doveditoare. 
 
3.4. Determinarea valorii activului net al fondului 
 
3.4.1. Reguli de evaluare a activelor 
Activele aflate în portofoliul Fondului sunt evaluate astfel: 
a) obligațiunile și instrumentele de piață monetară sunt evaluate prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse 
de la data efectuării plasamentului, precum și a discount-ului sau primei de achiziție, față de valoarea nominală, până la scadență. În situația în 
care cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt încasate în termen de 10 zile lucrătoare de la data menționată în prospectul de 
emisiune, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero; 
b) depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate prin recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării 
plasamentului;  
c) depozitele structurate sunt evaluate pe baza principiului de recunoaștere zilnica a dobânzii minime garantate care va fi bonificata de banca. În 
situația negarantării unei dobânzi minime, evaluarea se face la dobânda minima de cont curent. La scadenta, daca evoluția activului suport s-a 
încadrat în condițiile constituirii depozitului, se va recunoaște diferența pozitiva de dobânda pentru toata perioada de la momentul constituirii 
depozitului. 
d) depozitele cu plata dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale constituite ca depozit pe toata 
durata depozitului; 
e) deținerile din conturile curente sunt evaluate prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul; sumele 
existente în conturi curente la instituțiile de credit care se afla în procedura de faliment se evaluează la valoarea 0 (zero); 
f) instrumentele financiare derivate admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare pe o piață reglementată sau în 
cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din Romania, dintr-un stat membru sau 
nemembru sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor 
alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul;  
g) instrumentele financiare derivate admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât piețele 
reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru, 
se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor alternative 
având cel mai mare grad de lichiditate și frecventa a tranzacționării, determinata conform art. 9 din Regulamentul CE nr. 187/2006 al Comisiei, de 
punere în aplicare a Directivei 2005/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul;  
h) Instrumentele financiare derivate neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele 
reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru și instrumentele financiare derivate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate dar netranzacționate 
în ultimele 30 zile de tranzacționare se evaluează la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele 
internaționale de evaluare (abordarea prin piață, abordarea prin venit, abordarea prin cost etc.) în care este utilizat principiul valorii juste, aprobate 
de către Directoratul SAI ERSTE.  
În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca primă zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care 
respectivul instrument nu a mai înregistrat tranzacții. 
i) titlurile de participare ale A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare pe o piață 
reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din Romania, dintr-
un stat membru sau nemembru sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat 
în cadrul sistemelor alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul;  
j) titlurile de participare ale A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, 
altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare din Romania, dintr-un stat 
membru sau nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în 
cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecventa a tranzacționării, determinata conform art. 9 din Regulamentul CE 
nr. 187/2006 al Comisiei, de punere în aplicare a Directivei 2005/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul;  
k) titlurile de participare a unui A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de 
tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru sau admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate dar netranzacționate 
în ultimele 30 zile de tranzacționare sunt evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată;  
l) în cazul în care unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referință 
comunicat de Banca Națională a României în ziua pentru care se efectuează calculul. Dacă elementele de activ sunt denominate în valute pentru 
care Banca Națională a României nu stabilește curs de referință, se utilizează cursul de referință al monedei respective fata de euro, comunicat de 
Banca Centrala a tarii în moneda căreia este denominat elementul de activ, și cursul EUR/RON comunicat de Banca Națională a României în ziua 
pentru care se efectuează calculul. 
 
 



3.4.2. Metoda de calcul a valorii activului net 
Calculul valorii unitare a activului net al Fondului la o anumită dată se realizează astfel: 
Valoarea unitară               Valoarea activului net al Fondului la acea dată (1) 
a activului net la acea dată  = ------------------------------------------------------------------------------------- 

    Număr total de titluri de participare în circulație la acea dată (2) 
(1) Valoarea activului net al Fondului se calculează astfel: 
Valoarea activului net al Fondului = Valoarea totală a activelor Fondului - Valoarea obligațiilor Fondului 
Valoarea totala a activelor Fondului se calculează zilnic prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliu, evaluate conform prevederilor 
punctului 3.4.1. 
(2) Numărul de titluri de participare aflate în circulație se stabilește ca diferență între numărul de titluri de participare emise și numărul de titluri de 
participare anulate până la data efectuării calculului. 
 
3.4.3. Frecvența calculării valorii activului net 
Valoarea activului net, valoarea unitară a activului net și numărul de investitori se calculează zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, de către SAI 
ERSTE și se certifică de către Depozitar. 
 
3.4.4. Mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net 
Valoarea activului net și valoarea unitara a activului net vor fi publicate de către SAI ERSTE zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, în Ziarul Financiar și 
pe www.erste-am.ro și vor fi afișate zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, la sediul SAI ERSTE, la toate unitățile Depozitarului, precum și la sediile 
distribuitorilor. 
Suplimentar, investitorii care au conturi curente deschise la Banca Comercială Romană S.A. și beneficiază de serviciul de internet banking oferit de 
aceasta, pot vizualiza istoricul operațiunilor cu titluri de participare, precum și soldul și valoarea la zi a acestora. 
SAI ERSTE poate decide, în conformitate cu standardul de Grup și reglementările în vigoare, publicarea și a altor informații suplimentare referitoare 
la rezultatele Fondului: evoluția pentru anumite perioade (ex: lunară, trimestrială, semestrială, anuală, de la lansare etc.), număr de investitori, 
structura portofoliului. 
 
3.4.5. Valoarea inițială a titlului de participare  
Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului.  
Valoarea inițială a titlului de participare emis de Fond a fost de 10 lei. 
În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, SAI ERSTE poate solicita Autorității aprobarea conversiei 
titlurilor de participare. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unui titlu de participare să nu scadă sub echivalentul în RON al 
unui Euro, la data efectuării conversiei. 
Aprobarea și notificarea către investitori a conversiei titlurilor de participare se realizează cu respectarea procedurii pentru modificarea prevederilor 
Prospectului de emisiune. 
 
3.5. Înlocuirea societății de administrare a investițiilor și a depozitarului 
 
3.5.1. Încetarea funcției de administrare 
Administrarea Fondului de către SAI ERSTE încetează de drept dacă aceasta renunță la administrare cu notificarea prealabilă a Autorității și după 
desemnarea unui nou administrator sau dacă Autoritatea retrage autorizația SAI ERSTE, în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare.  
Autoritatea este în drept să retragă autorizația acordată SAI ERSTE în următoarele condiții: 
a) nu își începe activitatea în termen de 12 luni de la obținerea autorizației sau nu desfășoară nici o activitate autorizată pe o perioadă mai mare de 
6 luni; 
b) solicită expres retragerea autorizației; 
c) autorizația a fost obținută pe baza unor declarații sau informații false ori care au indus în eroare; 
d) nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza emiterii autorizației; 
e) nu mai respecta prevederile OUG nr. 99/2006 și reglementările emise în aplicarea acesteia, atunci când aceasta este autorizata sa desfășoare și 
activitățile prevăzute de reglementările în vigoare; 
f) a încălcat grav și/sau sistematic reglementările în vigoare; 
g) alte cazuri prevăzute de reglementările în vigoare. 
Retragerea autorizației se face: 
a) prin decizie, la solicitarea expresă a SAI ERSTE; 
b) prin ordonanță de sancționare cu respectarea reglementărilor în vigoare, caz în care Autoritatea desemnează un administrator provizoriu care va 
efectua numai acte de administrare pentru conservarea patrimoniului Fondului, precum și transferul obligatoriu al administrării către o altă societate 
de administrare a investițiilor și publicarea acestei situații, cu depunerea tuturor diligențelor necesare în acest sens. Comisionul administratorului 
provizoriu nu va fi mai mare decât limita maximă a comisionului de administrare perceput de SAI ERSTE și este plătit din activul entităților 
administrate provizoriu. Termenul de declanșare a procedurii de desemnare a administratorului provizoriu nu va fi mai mare de 10 zile lucrătoare de 
la data retragerii autorizației SAI ERSTE. În termen de 15 zile de la numirea sa de către Autoritate, administratorul provizoriu va publica, în cel puțin 
trei cotidiane naționale, lista entităților preluate în administrare temporară și va face cunoscută, pe această cale, disponibilitatea sa de a primi 
solicitări de preluare a respectivelor entități, în vederea administrării acestora de către alte societăți de administrare a investițiilor. 
Administratorul provizoriu este obligat să pună la dispoziția solicitanților toate informațiile pentru ca aceștia să ia o hotărâre în cunoștință de cauză. 
În analiza ofertelor primite, administratorul provizoriu trebuie să ia în calcul următoarele criterii: 
a) nivelul capitalului inițial al societății de administrare a investițiilor ofertante; 
b) gradul în care rețeaua de distribuție pe care o poate asigura noua societate de administrare a investiți ilor acoperă rețeaua de distribuție inițială; 
c) comisionul de administrare propus; 
d) experiența și performanțele obținute în activitatea de administrare; 
e) volumul activelor administrate la momentul evaluării; 
f) sancțiunile aplicate de Autoritatea, după caz. 
Administratorul provizoriu are obligația ca, în termen de maximum 90 de zile de la desemnarea sa, să identifice și să propună Autorității. numirea 
unei alte societăți de administrare a investițiilor. Pe perioada desfășurării activității sale, administratorul provizoriu întocmește și publică rapoartele 
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aferente activității entităților preluate în administrare temporară, în termenul și conform cerințelor prevăzute de prezentul regulament.  
În cazul în care administratorul provizoriu depășește acest termen, Autoritatea poate prelungi mandatul acestuia, o singură dată pentru o perioadă 
de 90 de zile sau poate hotărî schimbarea lui, schimbare care trebuie să se producă într-un interval de maximum 15 zile de la terminarea 
mandatului precedentului administrator provizoriu. 
În cazul în care, nici ulterior expirării termenelor prelungite, nu a fost propus o alta societate de administrare a investițiilor, Autoritatea este în drept 
să dispună lichidarea Fondului și să numească un lichidator. 
În cazul nerespectării obligațiilor sale, administratorul provizoriu va restitui Fondului administrat temporar comisioanele încasate.  
Efectele retragerii autorizației. Obligațiile SAI ERSTE  
La data comunicării ordonanței de sancționare cu retragerea autorizației, SAI ERSTE: 
a) încetează orice activități de administrare, inclusiv a Fondului; 
b) începe transferul atribuțiilor și operațiunilor specifice activității de administrare către administratorul provizoriu desemnat, inclusiv transferul 
registrelor și evidențelor, al corespondenței, materialelor publicitare, contractelor și a oricăror alte documente, în original, ale Fondului. Transferul 
trebuie să se încheie în cel mult 10 zile de la data comunicării ordonanței de sancționare. 
Retragerea autorizației SAI ERSTE nu produce efecte asupra derulării contractelor de depozitare a Fondului. Depozitarul trebuie să-și 
îndeplinească în continuare atribuțiile până la încheierea unui contract de depozitare cu noua societate de administrare a investițiilor sau, după caz, 
până la predarea activelor către un nou depozitar. 
În termen de 30 de zile de la retragerea autorizației, SAI ERSTE elaborează și comunică Autorității, un raport de încetare a activității și de 
transferare a atribuțiilor, urmând ca ulterior să publice un anunț cu privire la încetarea activității și concluziile respectivului raport în Ziarul Financiar 
și în Buletinul Autorității Raportul are conținutul și anexele prevăzute pentru raportul anual al Fondului și este auditat de un auditor financiar, 
membru al C.A.F.R. 
 
3.5.2. Încetarea funcției de depozitar 
Depozitarul își poate înceta funcția în următoarele cazuri: 
a) denunțarea contractului, cu un preaviz de cel puțin 90 de zile, din inițiativa unei părți în condițiile stabilite în contract sau prin acordul părților; 
denunțarea este notificată Autorității cu minimum 90 de zile înainte ca aceasta să producă efecte. Decizia de denunțare a contractului de 
depozitare este publicată în Buletinul Autorității, pe cheltuiala entității care denunță contractul. În perioada de 90 de zile de mai sus, SAI ERSTE are 
obligația încheierii unui nou contract de depozitare cu o societate avizată de Autoritatea Dacă în perioada de 90 de zile nu se realizează transferul 
activelor către un nou depozitar, fostul depozitar are obligația de a notifica Autoritatea, care procedează la restricționarea conturilor Fondului până 
la data efectuării transferului; 
b) inițierea procedurilor de supraveghere sau administrare specială de către Banca Națională a României sau deschiderea procedurii falimentului; 
în acest caz, în termen de maximum cinci zile de la declanșarea unei asemenea proceduri, SAI ERSTE procedează la schimbarea depozitarului 
Fondului, prin denunțarea unilaterală scrisă a contractului; în cazul falimentului, procedura este considerată ca declanșată în urma emiterii de către 
judecătorul sindic a hotărârii de deschidere a acesteia; 
c) retragerea avizului./ autorizației de funcționare de către Autoritate, Banca Națională a României sau autoritățile competente din statul membru 
care supraveghează activitatea instituției de credit. Autoritatea. retrage avizul emis: 
i) dacă acesta a fost obținut pe baza unor informații sau documente false sau care au indus în eroare; 
ii) dacă Depozitarul nu respectă reglementările în vigoare privind activitățile, obligațiile și răspunderea unui depozitar; 
iii) dacă Depozitarului i-a fost retrasă autorizația de către Banca Națională a României sau de autoritatea competentă din statul membru; 
iv) la solicitarea Depozitarului; 
v) in situația în care nu se mai îndeplinesc condițiile de la avizarea Depozitarului. 
În cazul retragerii avizului pentru încălcarea de către Depozitar a dispozițiilor legale, Autoritatea comunică decizia sa SAI ERSTE. În maximum 
două zile lucrătoare de la data încheierii noului contract de depozitare, acesta este transmis la C.N.V.M. în vederea avizării. Depozitarul cedent 
începe transferul complet al activelor Fondului către noul depozitar în maximum două zile lucrătoare de la avizarea de către Autoritate a 
contractului de depozitare. Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului revine Depozitarului, cedent sau primitor, din culpa 
căruia s-a produs prejudiciul respectiv.  
În termen de șapte zile de la încheierea procesului de transfer al activelor Fondului, depozitarul cedent întocmește un raport care conține 
descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor, valoarea certificată a activului net și a activului net unitar, numărul de deținători 
de titluri de participare și numărul de titluri de participare emise, la data la care a fost efectuată ultima operațiune de transfer. Raportul este înaintat 
SAI ERSTE și Autoritate. 
Informații suplimentare se pot obține de la sediul SAI ERSTE din str. Uruguay nr. 14, sector 1, tel: 0372 269 9998; e-mail: office@erste-am.ro. 
Prezentele Reguli sunt parte integrantă a Prospectului de emisiune al Fondului Deschis de Investiții ERSTE Bond Flexible RON, fiind anexă la 
acesta. 

 
 

CONTRACT DE SOCIETATE CIVILĂ 
 

Fondul Deschis de Investiții ERSTE Bond Flexible RON 
 

Prezentul Contract de societate civila este inițiat de către S.A.I. ERSTE Asset Management S.A., denumită în continuare „SAI ERSTE”, societate 
administrată în sistem dualist, constituită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și conform reglementărilor specifice aplicabile pieței de capital, cu o durată de funcționare nedeterminată, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/17060/2008, Cod unic de înregistrare 24566377, având sediul în București, str. Uruguay nr. 
14, sector 1, tel: 0372 269 999, fax: 0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro; adresa de web: www.erste-am.ro, reprezentată de Dragoș Valentin 
Neacșu, în calitate de Președinte Directorat / Director General și de Valentina Teodora Berevoianu, în calitate de Director Executiv Financiar. 
SAI ERSTE a fost autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. 98 / 21.01.2009 fiind înregistrată cu numărul PJR05SAIR / 
400028 în Registrul public al Autorității. 
Fondul Deschis de Investiții ERSTE Bond Flexible RON, denumit în continuare „Fondul”, se constituie la inițiativa SAI ERSTE, printr-o ofertă 
publică continuă de titluri de participare și este autorizat de Autoritate. 
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Capitolul I  Denumirea Fondului 
 
Art. 1 Fondul deschis de investiții constituit prin prezentul Contract de societate civila, denumit în continuare „Contractul”, poartă denumirea ERSTE 
Bond Flexible RON. 
 
Capitolul II  Fundamentarea legală a constituirii Fondului 
 
Art. 2 Fondul este o societate simplă fără personalitate juridică, constituită în conformitate cu reglementările în vigoare (e.g. dispozițiile generale 
ale Codului Civil Român, prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență 
nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru completarea 
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale reglementărilor secundare aplicabile). 
 
Capitolul III  Durata Fondului 
 
Art. 3 Durata Fondului este nedeterminata.  
 
Capitolul IV  Obiectivul Fondului 
 
Art. 4 În conformitate cu standardul European Fund and Asset Management Association (Clasificarea Fondurilor Europene - The European Fund 
Classification EFC Categories, Aprilie 2012), unde și Asociația Administratorilor de Fonduri din România este membră, ținând seama de politica de 
investiții prevăzută în Prospectul de emisiune, Fondul este un fond de obligațiuni în lei.  
Fondul nu poate investi în acțiuni, iar portofoliul său trebuie să aibă o expunere de minim 80% în instrumente cu venit fix iar cel puțin 70% din 
activele Fondului au expunere pe moneda locala (expunere directa sau prin hedging). 
Art. 5 Politica de investiții a Fondului este elaborată de SAI ERSTE și este prezentată în Prospectul de emisiune al Fondului.  
Art. 6 Politica de investiții a Fondului are ca obiectiv stabilitatea din punct de vedere al performanței și menținerea unui grad optim de lichiditate, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare. 
Având în vedere obiectivele și politica de investiții a Fondului, acesta se adresează persoanelor fizice, juridice sau entități fără personalitate juridică 
care sunt dispuse să își asume un grad de risc redus spre mediu. 
Politica de investiții a Fondului va urmări menținerea unui nivel scăzut spre mediu al riscului, prin plasarea în condiții optime de diversificare a 
resurselor atrase, în obligațiuni emise de entități supranaționale, de state membre și nemembre și de autorități publice ale acestora, dar și în 
obligațiuni sau alte instrumente cu venit fix ale unor emitenți corporativi cu grad de risc redus, precum și în instrumente ale pieței monetare și 
depozite bancare constituite la instituții de credit. 
Fondul nu va investi în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. mai mult de 10% din activele sale, conform reglementărilor în 
vigoare.  
În cazul în care, limitele stabilite prin politica de investiții nu sunt respectate, SAI ERSTE va adopta măsuri de remediere în cel mai scurt timp a 
situației, în conformitate cu reglementările în vigoare și cu respectarea intereselor investitorilor. 
Art. 7 Investiția în fonduri deschise de investiții comportă atât avantajele care îi sunt specifice, cât și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor 
pierderi pentru investitor, veniturile atrase din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul.  
Art. 8 Schimbarea politicii de investiții se face de către SAI ERSTE, cu condiția obținerii autorizării în acest sens. 
 
Capitolul V  Titlurile de participare 
 
Art. 9 Titlul de participare reprezintă o deținere de capital a unei persoane fizice, juridice sau a unei entități fără personalitate juridică în activele 
Fondului, denominate în lei, dematerializate, sub formă de înregistrare în cont și care nu poate fi înscrisă la cota unei burse de valori. 
Titlurile de participare sunt de un singur tip, plătite integral în momentul subscrierii, conferind deținătorilor drepturi și obligații egale și sunt 
răscumpărabile continuu din activele Fondului, la cererea investitorilor. 
Art. 10 Valoarea inițială a unui titlu de participare emis de Fond este de 10 lei.  
Art. 11 Participarea la Fond este deschisă oricărei persoane fizice, juridice sau entități fără personalitate juridică, române sau străine, care aderă la 
Fond prin semnarea Declarației de adeziune și a Cererii de subscriere pentru titluri de participare și plătește suma subscrisă în contul colector al 
Fondului. De asemenea, participarea la Fond se poate face și în urma dobândirii de titluri de participare prin moștenire sau fuziune. 
Persoanelor fizice autorizate (PFA) li se aplică aceleași prevederi ale documentelor Fondului ca și investitorilor persoane fizice.  
Art. 12 Având în vedere prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din 
străinătate obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii, persoanele nou 
intrate nu pot investi direct sau indirect în Fond.  
Art. 13 Investitorii devin parte a Contractului de societate prin semnarea Declarației de adeziune și a formularului de subscriere prin care confirma 
faptul ca au primit, au citit și au înțeles prospectul.  
Conform celor de mai sus, Declarația de adeziune cuprinde mențiunea: „Prin prezenta certific ca am primit, am citit și am înțeles prevederile 
Prospectului de emisiune al Fondului Deschis de Investiții ERSTE Bond Flexible RON”.  
Prospectul de emisiune și Regulile Fondului sunt elaborate în forma și conținutul prevăzute de reglementările în vigoare și furnizează toate 
informațiile necesare pentru ca investitorul potențial să poată aprecia în deplină cunoștință de cauza investiția pe care o va efectua și, în special, 
riscurile pe care aceasta le implică.  
Art. 14 Fondul nu emite alte instrumente financiare în afara titlurilor de participare. 
Art. 15 Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului. Valoarea unui titlu de participare se rotunjește la 4 
zecimale. 
Art. 16 Numărul titlurilor de participare al Fondului se supune unor oscilații permanente rezultate atât din emisiunea continuă și plasarea prin ofertă 
publică de titluri de participare suplimentare, cât și din exercitarea de către deținătorii unor astfel de titluri de participare a dreptului lor de a le 
răscumpăra. 
 
 



Capitolul VI  Societatea de administrare a investițiilor 
 
Art. 17 Administrarea Fondului se face de către SAI ERSTE, societate autorizată de Autoritate în condițiile Legii. Administrarea se realizează în 
baza condițiilor prezentate în Prospectul de emisiune, Regulile Fondului și conform reglementărilor în vigoare. 
Art. 18 SAI ERSTE se obligă ca funcționarea Fondului să se desfășoare cu respectarea prevederilor OUG și a reglementărilor emise în aplicarea 
acesteia. 
Art. 19 Valoarea comisionului de administrare este de 1,32% pe an, respectiv de 0,11%/lună, calculat la valoarea medie a activului total administrat 
în luna respectivă.  
Comisionul de administrare are valoarea maximă de 1,92% pe an. 
SAI ERSTE poate modifica valoarea comisionului de administrare, în sensul creșterii sau scăderii acestuia, fără a depăși valoarea maxima, cu 
notificarea Autorității, urmând ca aceasta modificare sa intre în vigoare în termen de 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor. 
SAI ERSTE poate crește valoarea maximă numai cu autorizarea Autorității și este obligată să publice o notă de informare a investitorilor în acest 
sens cu cel puțin 10 zile înaintea intrării în vigoare.  
La calculul comisionului de administrare perceput de către SAI ERSTE Fondului, în cazul în care acesta investește în alte entități administrate de 
asemenea de SAI ERSTE, se va aplica principiul evitării dublei comisionari a investitorilor prin deducerea din comisionul de administrare perceput a 
comisionului de administrare perceput entității în care acesta a investit, aferent titlurilor de participare deținute de Fond. Sumele calculate după 
procedura detaliata mai jos se vor evidenția zilnic în calculul activelor Fondului.  
Sumele calculate după procedura detaliata mai jos se vor evidenția zilnic în calculul activelor Fondului.  
Comision de administrare Fond = F% * ATF  
Comisionul de administrare OPC = B% * ATB  
Comisionul de administrare Fond (cu deducere)  
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unde:  
OPC - OPC administrat de SAI ERSTE în care Fondul investește; 
F% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput Fondului;  
ATF - activul total al Fondului și constituie baza de calcul pentru comisionului de administrare al Fondului; 
B% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput OPC în care Fondul a investit; 
ATB _ - activul total al OPC în care Fondul a investit și constituie baza de calcul pentru comisionul de administrare al OPC respectiv; 
Nr. TitluriOPC - numărul de titluri de participare pe care Fondul îl deține în OPC respectiv; 
n - numărul de OPC în care Fondul a investit  
SAI ERSTE poate acorda investitorilor rambursări (în sensul de comisioane) din comisionul de administrare încasat, în funcție de tipul investitorului, 
valoarea investită și perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implica niciun cost suplimentar Fondului. 
Art. 20 SAI ERSTE reprezintă Fondul în relațiile cu terții, poate să încheie contracte în numele acestuia, să angajeze plăți pentru investiții și 
cheltuieli, urmărind aplicarea politicii sale investiționale, în vederea atingerii obiectivelor acestuia. 
SAI ERSTE transmite investitorilor atât informațiile și documentele prevăzute de reglementările în vigoare, cât și pe cele solicitate suplimentar de 
aceștia, prin intermediul unui suport durabil, astfel încât investitorul să poată stoca informații care îi sunt adresate personal, într-un mod care să 
permită ca informațiile respective să poată fi consultate ulterior pe o perioadă de timp adaptată scopului acestor informații și care permite 
reproducerea fidelă a informațiilor stocate; suportul durabil include, fără a se limita la: scrisoare simplă sau cu confirmare de primire, fax, e-mail, 
SMS, sistem de vizualizare cu user și parolă pe internet etc. 
Regulile Fondului detaliază atribuțiile SAI ERSTE legate de administrarea Fondului, precum și regulile prudențiale după care aceasta se ghidează. 
Art. 21 Distribuția titlurilor de participare se poate face direct de către SAI ERSTE sau prin intermediul unor societăți comerciale (distribuitori) 
autorizate să presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în baza contractelor de distribuție pe care 
aceștia le încheie cu SAI ERSTE. Detalii privind procedurile de subscriere sau răscumpărare sunt prezentate în Prospectul de emisiune și în 
Regulile Fondului. 
Art. 22 Nerespectarea obligațiilor rezultând din prezentul Contract, referitoare la răscumpărarea titlurilor de participare, dă dreptul persoanei 
prejudiciate la acțiune în justiție. 
Art. 23 Fondul, prin SAI ERSTE, are dreptul la acțiune în justiție împotriva societăților de depozitare și distribuție pentru orice pierdere suferită ca 
urmare a neîndeplinirii culpabile sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor ce fac obiectul contractelor de depozitare și de distribuție, în 
condițiile stabilite prin acestea. 
 
Capitolul VII  Depozitarul 
 
Art. 24 Fondul, prin SAI ERSTE, a încheiat un contract de depozitare a activelor acestuia cu Banca Comercială Română S.A., societate 
administrată în sistem dualist, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 
J40/90/23.01.1991, Cod unic de înregistrare R361757. 
Banca Comercială Română S.A., denumită în continuare „Depozitarul”, este o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, 
înscrisă în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999.  
Depozitarul a fost autorizat de Autoritate prin Avizul nr. 27/04.05.2006 și înregistrat cu numărul PJR10/DEPR/400010 în Registrul public al 
Autorității.  
Art. 25 Pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile contractului de depozitare, Depozitarul este îndreptățit să primească, ca 
remunerație, următoarele tipuri de comisioane: 

A. comision de depozitare 
B. comision de custodie  

A. Comisionul de depozitare, construit în trepte, în funcție de volumul activelor aflate în depozitare, are o valoare maximă de 0,03%/lună, aplicata la 
valoarea medie lunară a Activului Net pentru Calcul Comisioane (ANCC), definit astfel: 



ANCC = Valoarea actualizată a activelor totale - Răscumpărări de plată - Cheltuieli de audit financiar - Cheltuieli estimate, menționate în Prospectul 
de emisiune aprobat de Autoritate - Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie, comision administrare, impozit pe venit, după caz) - 
Comisioane de subscriere (dacă este cazul). 
Trecerea de la o treaptă de comision la alta se va face începând cu luna următoare celei în care valoarea medie lunara a Activului Net pentru 
Calcul Comisioane (ANCC) al Fondului a atins tranșele valorice stabilite prin contractul de depozitare.  
B. Comisioanele de custodie se percep pentru următoarele activități: 
B.1. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețe reglementate din Romania:  
a) păstrarea în siguranța a instrumentelor financiare: 0,1% anual aplicat la valoarea medie a portofoliului de instrumente financiare aflat în custodie; 
b) decontare fonduri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie:  
Comisioanele percepute de Depozitarul Central pentru serviciile de compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, atât pe baza 
netă cât și pe baza brută, conform listei de tarife și comisioane datorate de participanții la sistemul de compensare, decontare și registru, agenții 
custode și participanții compensatori, prevăzute de Codul Depozitarului Central + comisionul fix pe transe valorice: maxim 8 lei; 
c) procesare transferuri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie: maxim 15 lei; 
d) servicii de corporate action: maxim 15 lei / notificare / colectare. 
B.2. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare emise pe piețe externe: 
a) păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 

- maxim 0,55% anual, aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflate în custodie; 
- comision minim pentru un simbol: 4,00 EUR anual  
- comision minim pentru un cont de custodie: 16,00 EUR anual 

b) decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare ale emitenților din alte state:  
- maxim 200 EUR/tranzacție; 

c) servicii de corporate action: maxim 10 EUR / colectare. 
Art. 26 Orice modificare a contractului de depozitare intră în vigoare după aprobarea acesteia de către Autoritate, în conformitate cu prevederile 
reglementărilor în vigoare. 
 
Capitolul VIII  Forța majoră 
 
Art. 27 Forța majoră este acel eveniment neprevăzut, obiectiv și imposibil de înlăturat, ivit în cursul executării prezentului Contract și care împiedică 
părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. Cazul de forță majoră va exonera de răspundere partea care îl invocă. 
 
Capitolul IX  Continuarea contractului 
 
Art. 28 În caz de deces, reorganizare sau fuziune a unuia dintre investitori, Fondul își continuă existența prin succesorii legali sau beneficiarii 
îndreptățiți. 
 
Capitolul X  Lichidarea, transformarea, fuziunea Fondului 
 
Art. 29 Lichidarea, transformarea sau fuziunea Fondului se face în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. 
Art. 30 Orice modificare apăruta în Fond (e.g. lichidare, fuziune etc.) se va face numai cu aprobarea prealabila a Autorității și numai în termenii și 
condițiile impuse de reglementările în vigoare (e.g. proiect de fuziune, versiune actualizata a prospectului, declarații etc.). 
 
Capitolul XI  Litigii 
 
Art. 31 Orice litigiu în legătura cu executarea sau interpretarea prezentului Contract se va rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care o rezolvare 
amiabilă nu va fi posibilă în termen de maxim 30 de zile de la apariția litigiului, acesta va fi supus spre soluționare instanțelor competente.  
Art. 32 Creditorii SAI ERSTE, ai depozitarului, sub-depozitarilor sau ai deținătorilor de titluri de participare nu pot urmări în justiție activele Fondului, 
în tot sau în parte. 
 
Capitolul XII  Încetarea contractului  
 
Art. 33 Prezentul Contract încetează în situațiile prevăzute de Codul Civil Român sau în cazurile în care Autoritatea retrage autorizația de 
funcționare a Fondului. 
 
Capitolul XIII  Drepturile și obligațiile părților 
 
Art. 34 SAI ERSTE are obligația de a acționa cu diligență profesională maximă, corectitudine și transparență în interesul exclusiv al investitorilor, 
cu respectarea întocmai a reglementărilor în vigoare. SAI ERSTE trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea, înlăturarea, limitarea 
pierderilor, precum și pentru exercitarea și încasarea drepturilor aferente valorilor mobiliare și altor active din portofoliul administrat. 
Art. 35 SAI ERSTE are obligația de a comunica investitorilor orice informații solicitate cu privire la Fond.  
Art. 36 SAI ERSTE are obligația să evite situațiile care constituie conflict de interese, așa cum este acesta definit de OUG și de reglementările în 
vigoare sau să asigure informarea investitorilor cu privire la cele care apar. 
Art. 37 Drepturile investitorilor Fondului sunt următoarele: 
a) să beneficieze de plata prețului de răscumpărare a titlurilor de participare; 
b) să obțină, la cerere, pe suport durabil, istoricul operațiunilor cu titluri de participare efectuate; 
c) să beneficieze, în condițiile legii, de confidențialitatea operațiunilor; 
d) să garanteze, cu titlurile de participare deținute, pentru credite acordate de Banca Comercială Română S.A., prin încheierea cu banca a unui 
contract de cesiune de creanță, având ca obiect dreptul de răscumpărare a titlurilor de participare, care include atât dreptul de a formula cerere de 
răscumpărare, cât și dreptul de a încasa contravaloarea titlurilor de participare, în limita sumei datorate de titular. SAI ERSTE va bloca operațiunile 
de răscumpărare efectuate din contul investitorului în baza contractului de gaj încheiat între titularul contului de investiții și Banca Comercială 
Română S.A. Deblocarea operațiunilor de răscumpărare se face la primirea de către SAI ERSTE a documentelor care atestă încheierea gajului; 



e) să solicite și să obțină, pe suport durabil, orice informații referitoare la politica de investiții a Fondului și valoarea unitară a activului net la zi. 
Art. 38 Obligațiile investitorilor Fondului sunt următoarele: 
a) să achite comisioanele de subscriere și de răscumpărare, în conformitate cu documentele Fondului; 
b) să verifice corectitudinea înregistrării operațiunilor cu titluri de participare; 
c) să respecte condițiile menționate în Declarația de adeziune. 
 
Capitolul XIV  Dispoziții finale 
 
Art. 39 Prezentul Contract de societate este guvernat de legea română. Pe parcursul funcționării sale, Fondul se va supune reglementărilor legale 
apărute în acest domeniu. 
Art. 40 Prezentul Contract se completează cu dispozițiile Codului Civil Român, și ale reglementărilor în vigoare. 
Art. 41 Prezentul Contract se redactează în 2 exemplare și intră în vigoare la data autorizării de către Autoritate. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/113 / 12.09.2013 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28  

din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 63, art. 65 și art. 87 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv  
în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004  
privind piața de capital, 

în baza prevederilor art. 131-133 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de 
administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

în conformitate cu prevederile art. 12 și art. 13 din Dispunerea de măsuri nr. 23/2012, 
analizând solicitarea societății S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. transmisă prin adresele înregistrate  

cu nr. 5578/06.03.2013, nr. 6119/12.03.2013, nr. 6777/18.03.2013, nr. 7129/20.03.2013, 7948/28.03.2013, nr. 8209/29.03.2013,  
nr. 10067/15.04.2013, nr. 10750/18.04.2013, nr. A-4145/30.05.2013, nr. A-7152/17.07.2013, nr. 8695/07.08.2013, nr. 8999/09.08.2013, 
nr. 9075/12.08.2013, nr. 9172/13.08.2013, nr. 9271/13.08.2013, nr. 9937/22.08.2013, nr. 10534/30.08.2013 și nr. 10994/05.09.2013, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 12.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BCR EUROPA AVANSAT,  
în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate civilă și Actele adiționale nr. 2/2012 și nr. 3/2012 
la Contractul de Servicii de depozitare nr. 1/09.04.2009 încheiat între S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. și Banca Comercială 
Română S.A., în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează schimbarea denumirii Fondului deschis de investiții din BCR EUROPA AVANSAT în ERSTE ABSOLUTE 
RETURN 25 RON. 
Art. 3. Fondul deschis de investiții ERSTE Absolute Return 25 RON va putea deține până la 100% din activele sale  
în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale 
acestuia sau de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre și anume European Bank for 
Reconstruction and Development (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare) și European Investment Bank  
(Banca Europeană de Investiții), cu condiția respectării principiului dispersiei riscului, respectiv deținerea de valori mobiliare și 
instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin 6 emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței 
monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor fondului. 
Art. 4. Se autorizează nota de informare a investitorilor S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării  
notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de  
două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile 
după publicarea acesteia. 
Art. 5. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, altele decât cele referitoare la 
metodele de evaluare a activelor fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare  
a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute.  
S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în termen de  
24 de ore de la data publicării. 
Art. 6. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor Fondului Deschis de Investiții ERSTE ABSOLUTE RETURN 25 RON, 
în baza Dispunerii de măsuri nr. 23/2012, nu se vor aplica prevederile art. 133 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004 cu privire la 
retragerea investitorilor din O.P.C. 
Art. 7. Prezenta autorizație va fi comunicată societății S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. și se publică în Buletinul A.S.F.,  
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 



Anexă la Autorizația nr. A/113/12.09.2013 
 

PROSPECT DE EMISIUNE  
Fondul Deschis de Investiții ERSTE Absolute Return 25 RON 

Autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr. 1870/09.10.2007 
Numărul CSC06FDIR/400042 din Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară 

 
Prezentul document, elaborat în conformitate cu reglementările în vigoare (e.g. Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, Ordonanța de urgență nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de 
administrare a investițiilor, precum și pentru completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital etc.) și conține informațiile necesare pentru ca 
investitorul potențial să poată aprecia în deplină cunoștință de cauză investiția pe care o va efectua și, în special, riscurile pe care aceasta le 
implică.  
În conformitate cu reglementările în vigoare, Regulile Fondului Deschis de Investiții ERSTE Absolute Return 25 RON sunt parte integranta a 
prezentului Prospect de emisiune, fiind anexa la acesta. 
Informații complete despre Fondul deschis de investiții ERSTE Absolute Return 25 RON, denumit în continuare Fondul, se pot obține la sediul SAI 
ERSTE Asset Management S.A. din București str. Uruguay nr. 14, sector 1, tel: 0372 269 999; fax: 0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro; 
adresa de web: www.erste-am.ro. Notificări ale SAI ERSTE Asset Management S.A. vor fi publicate în cotidianul Ziarul Financiar. 
Aprobarea inițierii și derulării ofertei publice continue de titluri de participare ale Fondului de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare 
(C.N.V.M.) nu implica în nici un fel aprobarea sau evaluarea de către aceasta a calității plasamentului în respectivele titluri de participare, ci 
evidențiază respectarea de către ofertant a prevederilor reglementărilor în vigoare. 
Investiția în Fond nu este un depozit bancar, iar băncile în calitatea lor de acționar a unei societăți de administrare a investițiilor nu oferă nici o 
garanție investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite.  
Investiția în fonduri deschise de investiții comporta nu numai avantajele ce ii sunt specifice, dar și riscul nerealizării ob iectivelor, inclusiv al unor 
pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investiție fiind, de regula, proporționale cu riscul.  
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CAPITOLUL 1  Informații despre societatea de administrare a investițiilor 
 
1.1. Datele de identificare ale societății de administrare a investițiilor 
Societatea de administrare a investițiilor a Fondului este S.A.I. ERSTE Asset Management S.A., denumită în continuare SAI ERSTE, societate 
administrata în sistem dualist, constituita în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și conform reglementărilor specifice aplicabile pieței de capital, cu o durata de funcționare nedeterminata, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/17060/2008, Cod Unic de Înregistrare 24566377, având sediul în București, str. Uruguay 
nr. 14, sector 1, tel: 0372 269 999; fax: 0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro; adresa de web: www.erste-am.ro. 
SAI ERSTE a fost autorizata de C.N.V.M. prin Decizia nr. 98/21.01.2009 și este înregistrată cu numărul PJR05SAIR / 4000028 din Registrul public 
al Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritatea. 
La data autorizării Prospectului, SAI ERSTE nu are sedii secundare.  
SAI ERSTE administrează Fondurile Deschise de Investiții: ERSTE Money Market RON, ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity Romania, ERSTE 
Bond Flexible RON, Erste Absolute Return 15 EUR, Erste Absolute Return 25 EUR și ERSTE Bond Flexible Romania EUR, precum și portofolii 
individuale de investiții ale persoanelor fizice, juridice sau ale entităților fără personalitate juridica. 
 
1.2. Capital social subscris și vărsat al SAI ERSTE este de 6.000.000 lei. 
 
1.3.Consiliul de supraveghere al SAI ERSTE este format din următorii membrii: 
Heinz BEDNAR - Președinte al Consiliului de Supraveghere.  
Experiență de peste 21 de ani pe piața financiar-bancara austriaca:GiroCredit Bank AG Viena - Departamentul de analiza financiara; 
Vicepreședinte al Investment Bank Austria; CEO Erste Sparinvest KAG; Președinte Directorat Erste Asset Management GmbH; Președinte al 
Austrian Association of Investment Funds (VOIG), membră a European Fund and Asset Management Association (EFAMA). 
Dindar BACTALI - membru al Consiliului de Supraveghere 
În prezent Director Regional Retail BCR Regiunea București; experiență de peste 15 ani pe piața financiar-bancara româneasca:Director Relații cu 
Clienții pentru Banca Turco-Română și Banca Tiriac; Director de Sucursala la Eurom Bank și Libra Bank; Director Regional Regiunea București în 
cadrul Raiffeisen Bank Romania. 
Lizica Elena FENESAN - membru al Consiliului de Supraveghere 
În prezent Director Regional Retail BCR Regiunea Sud; experiență bancară de peste 10 ani: ABN Amro Unicredit Romania și BCR. Experiența 
profesionala acoperă atât domeniul de coordonare vânzări segmente clientela, cat și managementul riscurilor. Expunere internațională prin 
programul Group Leadership Development la nivelul Grupului Erste Bank 
Directoratul și conducerea SAI ERSTE este format din următorii membri: 
Dragoș Valentin NEACSU - Președinte/Director General Executiv 
Experiență de peste 15 ani pe piața financiara româneasca și internațională: CEO SNCDD, CEO Raiffeisen Capital & Investment, membru în 
Comitetul Bursei de Valori București, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, reprezentant al României în diferite instituții financiare 
internaționale, membru al echipei de negociere a parteneriatului strategic cu Banca Mondiala, negociator al acordului pentru recuperarea creanțelor 
din Irak, promotor al pachetului legislativ privind fondurile ipotecare și al introducerii pensiilor administrate privat; Președinte al Asociației 
Administratorilor de Fonduri din Romania (AAF) din Aprilie 2011; membru al Asociației Analiștilor Financiar Bancari din Romania (AAFBR); fondator 
al Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR); absolvent al primei generații a programului canadian MBA, în baza 
parteneriatului dintre Universitatea Quebec Montreal și ASE București și al Facultății de Instalații din cadrul Universității Tehnice pentru Construcții 
București. 
Teodora Valentina BEREVOIANU - Director Executiv Financiar  
Experiență de peste 10 ani pe piața financiar-bancara româneasca: Koller & Stefan Transconstruct S.R.L. București, T-Grup Impex S.R.L. 
București, SAI BCR Asset Management S.A. București; pregătire profesionala temeinica:membru autorizat CECCAR Romania, master în Finanțe, 
Bănci și Piața de Capital ASE București. 
Roland Claudiu TAMAS - Director  
Experiență de peste 5 ani pe piața financiar-bancara austriaca și internațională: MLP Vermögensberatung, consultant financiar pentru clienți privați; 
Erste Sparinvest KAG, Asset Management CEE, Country Specialist; Erste Asset Management GmbH, Strategy, Finance & Subsidiaries-Senior 
Manager; coordonarea subsidiarelor din Romania, Croația și Serbia. 
Aceștia se înlocuiesc reciproc. 
 
1.4. Grupul financiar din care face parte societatea de administrare a investițiilor 
SAI ERSTE a fost fondată la sfârșitul anului 2008 în București, România și este membră a Grupului Erste Asset Management GmbH. Erste Asset 
Management GmbH este responsabilă de coordonarea și desfășurarea activităților de administrare a investițiilor din cadrul Grupului financiar 
ERSTE, reprezentând unul dintre liderii sistemului financiar din Europa Centrală și de Est. 
 
CAPITOLUL 2  Informații despre Depozitar 
 
În baza contractului de depozitare încheiat de SAI ERSTE, depozitarul Fondului este Banca Comercială Română S.A., societate administrată în 
sistem dualist, cu sediul în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/90/23.01.1991, 
Cod unic de înregistrare R361757, telefon 0373.511.715; fax 021.302.19.86, adresa de web: http://www.bcr.ro. 
Banca Comercială Română S.A., denumită în continuare „Depozitarul”, este o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, 
înscrisă în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999. 
Depozitarul a fost autorizat de C.N.V.M. prin Avizul nr. 27/04.05.2006 și este înregistrat cu numărul PJR10 / DEPR / 400010 în Registrul public al 
Autorității. 
Responsabilitățile Depozitarului sunt detaliate în Regulile Fondului. 
 
CAPITOLUL 3  Informații cu privire la Fond 
 
3.1. Identitatea Fondului 
Fondul deschis de investiții ERSTE Absolute Return 25 RON, administrat de SAI ERSTE a fost autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr. 
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1870/09.10.2007 și este înregistrat cu nr. CSC06FDIR/400042 din Registrul public al Autorității. 
Fondul s-a constituit prin contract de societate civila autorizat la data de 09.10.2007 și actualizat la data de _________________. Durata Fondului 
este nedeterminata.  
În conformitate cu standardul European Fund and Asset Management Association (Clasificarea Fondurilor Europene - The European Fund 
Classification EFC Categories, Aprilie 2012), unde și Asociația Administratorilor de Fonduri din România este membră, ținând seama de politica de 
investiții prevăzută în prezentul Prospect de emisiune, Fondul este un fond de absolut return multi-strategy.  
Având în vedere obiectivele și politica de investiții a Fondului, acesta se adresează persoanelor fizice, juridice sau entități fără personalitate juridică 
care sunt dispuse să își asume un grad de risc redus spre mediu. 
 
3.2. Descrierea obiectivelor Fondului 
 
3.2.1. Obiectivul financiar al Fondului  
Obiectivul Fondului constă în mobilizarea de resurse financiare, printr-o ofertă publică continuă de titluri de participare, în vederea efectuării de 
plasamente pe piețele monetare și de capital, în condițiile unui grad redus spre mediu de risc asumat, specific politicii de investiții prevăzută în 
prezentul Prospect.  
Alocarea strategică a portofoliului Fondului este: 25% acțiuni sau titluri de participare ale O.P.C.V.M și/sau A.O.P.C. care investesc preponderent în 
acțiuni; 75% alte instrumente financiare în condițiile și limitele permise de reglementările în vigoare. 
Alocarea strategică reprezintă alocarea portofoliului Fondului pe categorii de active, pe termen lung. Pe termen scurt și mediu, SAI ERSTE poate 
devia semnificativ de la această alocare strategică, pentru a exploata oportunitățile pe care le oferă evoluția piețelor financiare. 
 
3.2.2. Politica de investiții a Fondului  
Politica de investiții a Fondului are ca obiectiv stabilitatea din punct de vedere al performantei și menținerea unui grad optim de lichiditate, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare. Atunci când Fondul va investi în titluri ale altor O.P.C.V.M si/sau A.O.P.C., administrate, direct sau prin 
delegare, de SAI ERSTE sau de către orice altă societate de care aceasta este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o deținere 
substanțială, directă sau indirectă, SAI ERSTE sau cealaltă societate nu va percepe comisioane de cumpărare sau răscumpărare în contul 
investiției Fondului în titlurile altor O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. 
Fondul poate deține titluri de participare ale altor O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C., conform reglementărilor în vigoare, cu condiția ca nivelul maxim al 
comisionului de administrare perceput organismelor de plasament colectiv în care Fondul va investi să fie de maxim 1% pe luna (aplicat la valoarea 
activului total). 
Atunci când Fondul investește în titlurile de participare ale altor O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. care sunt administrate SAI ERSTE sau de către orice altă 
societate de care SAI ERSTE este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o participație substanțială, directă sau indirectă, 
comisioanele de cumpărare și răscumpărare au valoarea zero. 
Pentru investițiile efectuate în titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau A.O.P.C. administrate de alte societăți de administrare a investițiilor din 
state membre sau tari terțe (cu aprobarea/autorizarea Autorității), Fondul va putea incasa comisioane (in sens de rambursare), corespunzătoare 
investiției efectuate în respectivul O.P.C., comisioane care vor fi considerate ca și venit al Fondului. 
A. Categoriile de instrumente financiare în care investește Fondul. 
a) acțiuni și instrumente ale pieței monetare înscrise sau tranzacționate pe o piață reglementată astfel cum aceasta este definită de legislația în 
vigoare sau tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate din Romania sau dintr-un alt stat membru; 
b) acțiuni și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-o țară terță sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-o 
tară terță, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să fie 
aprobată de Autoritate. 
c) acțiuni nou emise, în următoarele condiții:  

1) condițiile de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacționare pe bursă sau pe o altă piață 
reglementată care operează regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să fie 
aprobată de Autoritate. 
2) această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune.  

d) titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. cu caracteristicile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din OUG nr. 32/2012, stabilite sau nu 
în state membre, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:  

1) A.O.P.C. sunt autorizate conform unei legislații care prevede că acestea sunt subiectul unei supravegheri echivalate de Autoritate cu aceea 
prevăzută în reglementările în vigoare iar intre Autoritate și autoritatea competentă din statul de origine exista încheiat un acord de cooperare;  
2) nivelul de protecție a investitorilor în respectivele A.O.P.C. este echivalent cu acela al investitorilor în O.P.C.V.M. și, în special, regulile 
referitoare la segregare, împrumuturi și vânzări pe poziția descoperită a valorilor mobiliare și instrumentelor pieței monetare sunt similare 
prevederilor reglementărilor în vigoare;  
3) activitățile A.O.P.C. fac obiectul unor rapoarte semestriale și anuale, care permit o evaluare a activului și a pasivului, a veniturilor și a 
operațiunilor din perioada de raportare;  
4) maximum 10% din activele totale ale celorlalte O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. în care se intenționează să se investească, pot să fie investite în 
titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și A.O.P.C.; 

e) depozite constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadență care nu depășește 12 
luni, cu condiția ca sediul social al instituției de credit să fie situat în România ori într-un stat membru În situația în care acesta se află într-o țară 
terță instituția de credit trebuie să fie supusa unor reguli prudențiale evaluate de către Autoritate ca fiind echivalente acelora emise de către 
Uniunea Europeană;  
f) instrumente financiare derivate, incluzând și pe cele care implică decontarea finală a unor fonduri bănești, tranzacționate pe o piață reglementată 
în sensul prevederilor pct. a) și b) și/sau instrumente financiare derivate, negociate în afara pieței reglementate, cu îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiții: 

1) activul suport constă în instrumentele prevăzute în prezentul alineat, indici financiari, rata dobânzii și cursul de schimb, în care Fondul poate 
investi, potrivit obiectivelor sale de investiții, așa cum sunt prevăzute în prezentul Prospect de emisiune; 
2) contrapărțile, în cadrul negocierii derulate în afara piețelor reglementate, sunt entități, subiect al supravegherii prudențiale, care aparțin 
categoriilor aprobate de Autoritate;  
3) instrumentele financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice, de încredere și verificabile, și pot 
fi vândute, lichidate sau poziția poate fi închisă, la inițiativa Fondului, în orice moment, la valoarea lor justă, printr-o tranzacție de sens contrar; 



g) instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, care sunt lichide și au o valoare care poate fi precis 
determinată în orice moment, cu condiția ca emisiunea sau emitentul să fie supuse reglementărilor referitoare la protecția investitorilor și a 
economiilor acestora, cu condiția ca acestea: 

1) să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrală, locală sau regională, de o bancă centrală dintr-un stat membru, de Banca 
Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții, de o țară terță sau, în situația statelor federale, de unul 
dintre membrii componenți ai federației, sau de un organism public internațional, din care fac parte unul sau mai multe state membre, sau  
2) să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe piețele reglementate, menționate de reglementările în vigoare; sau  
3) să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudențiale, potrivit criteriilor definite de legislația europeana sau de o 
entitate care este subiect al unor reguli prudențiale și se conformează acestora, reguli validate de Autoritate ca fiind cel puțin la fel de stricte 
precum cele prevăzute de legislația europeana; sau  
4) să fie emise de alte entități care aparțin categoriilor aprobate de Autoritate cu condiția ca investiții le în astfel de instrumente să fie subiect al 
unei protecții a investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută la pct. 1, 2 și 3, și ca emitentul să fie o societate al cărei capital și rezerve să se 
ridice la cel puțin echivalentul a 10.000.000 euro, care își prezintă și își publică conturile anuale conform legislației europene aplicabile, sau o 
entitate care în cadrul unui grup de societăți care conține una sau mai multe societăți listate, are rolul de a finanța grupul sau este o entitate 
dedicată finanțării vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de finanțare.  

În conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, Fondul nu poate investi în metale prețioase sau înscrisuri care atestă deținerea acestora. 
B. Diversificare prudenta 
(1) Fondul nu poate deține mai mult de 5% din activele sale în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de același emitent și nu 
poate deține mai mult de 20% din activele sale în depozite constituite la aceeași entitate.  
(2) Expunerea Fondului la riscul de contraparte într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate nu 
poate depăși:  
a) 10% din activele sale, atunci când contrapartea este o instituție de credit cu sediul în Romania ori intr-un stat membru. În situația în care aceasta 
se afla intr-o țară terță, instituția de credit trebuie sa fie supusa unor reguli prudențiale evaluate de către Autoritate ca fiind echivalente acelora 
emise de Uniunea Europeana; sau  
b) 5% din activele sale, în alte cazuri.  
(3) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 10% cu condiția ca valoarea totală a valorilor mobiliare și a 
instrumentelor pieței monetare deținute de un Fond în fiecare din emitenții în care deține peste 5% din activele sale să nu depășească, în niciun 
caz, 40% din valoarea activelor Fondului. Această limită nu se aplică depozitelor și tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate negociate în 
afara piețelor reglementate încheiate cu instituții financiare care fac obiectul unei supravegheri prudențiale.  
(4) În condițiile respectării limitelor individuale stabilite la alin. (1) și (2), Fondul nu poate combina într-o proporție mai mare de 20% din activele 
sale:  
a) investițiile în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de aceeași entitate;  
b) depozitele constituite la aceeași entitate; sau  
c) expunerile care decurg din tranzacții cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate cu aceeași entitate.  
(5) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită, până la maximum 35%, în situația în care valorile mobiliare sau instrumentele pieței 
monetare sunt emise ori garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale statului membru, de o țară terță sau de organisme publice 
internaționale din care fac parte unul ori mai multe state membre.  
(6) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 25% pentru anumite obligațiuni, dacă acestea sunt emise de către o 
instituție de credit care își are sediul social într-un stat membru și care este supusă unei supravegheri speciale efectuate de către autoritățile 
publice, cu rolul de a proteja deținătorii de obligațiuni. În particular, sumele rezultate din emisiunea acestor obligațiuni trebuie investite, conform 
legislației, în active care, pe toată durata de viață a obligațiunilor, vor acoperi creanțele rezultate din obligațiuni și care, în caz de insolvabilitate sau 
de faliment al emitentului, vor fi utilizate cu prioritate pentru rambursarea principalului și plata dobânzilor acumulate.  
(7) Dacă un Fondul deține mai mult de 5% din activele sale în obligațiunile menționate la alin. (6) și emise de către un singur emitent, valoarea 
totală a acestor dețineri nu poate depăși 80% din valoarea activelor Fondului.  
(8) Valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare prevăzute la alin. (5) și (6) nu sunt luate în considerare pentru aplicarea limitei de 40% 
menționate la alin. (3).  
(9) Limitele prevăzute la alin. (1)-(7) nu pot fi combinate, iar deținerile de valori mobiliare sau de instrumente ale pieței monetare emise de aceeași 
entitate, de depozite sau de instrumente financiare derivate, efectuate cu respectiva entitate conform alin. (1)-(7) nu pot depăși, în niciun caz, 
totalul de 35% din activele Fondului.  
(10) Societățile incluse în cadrul unui grup în scopul consolidării situațiilor financiare, potrivit legislației europene și regulilor contabile recunoscute 
pe plan internațional, sunt considerate ca fiind o singură entitate în scopul calculării limitelor prevăzute în prezentul articol.  
(11) Sunt permise investițiile cumulative în valori mobiliare și în instrumente ale pieței monetare în cadrul aceluiași grup până la o limită de 20%.  
(12) Fondul poate deține titluri de participare ale unui alt O.P.C.V.M. sau A.O.P.C., cu condiția să nu plaseze mai mult de 20% din activele sale în 
titlurile de participare ale aceluiași O.P.C.V.M., respectiv 10% în titlurile de participare ale aceluiași A.O.P.C. Deținerea de titluri de participare 
emise de A.O.P.C. nu poate depăși, în total, 30% din activele Fondului. 
(13) Fondul nu poate deține mai mult de:  
a) 10% din acțiunile fără drept de vot ale unui emitent;  
b) 10% din obligațiunile unui emitent;  
c) 25% din titlurile de participare ale unui O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. menționate la art. 82 lit. d din OUG nr. 32/2012;  
d) 10% din instrumentele pieței monetare emise de un emitent. 
Limitele prevăzute la lit. b), c) și d) pot fi depășite în momentul achiziției numai dacă valoarea brută a obligațiunilor sau a instrumentelor pieței 
monetare ori valoarea netă a titlurilor emise nu poate fi calculată la momentul achiziției.  
C. Depășiri 
Fondul poate sa depășească limitele stabilite mai sus în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente valorilor mobiliare sau instrumentelor 
pieței monetare care sunt incluse în activul său. Dacă limitele de deținere sunt depășite din motive independente de controlul Fondului sau ca 
rezultat al exercitării drepturilor de subscriere, acesta trebuie să adopte, ca obiectiv prioritar al tranzacțiilor sale de vânzare, măsuri de remediere în 
cel mai scurt timp a situației, cu respectarea intereselor deținătorilor de titluri de participare.  
În conformitate cu prevederile art. 87 din OUG nr. 32/2012 și având în vedere Decizia Autorității nr. _________________, Fondul poate să dețină 
până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice 
locale ale acestuia sau de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre, și anume European Bank for 



Reconstruction and Development (Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare) și European Investment Bank (Banca Europeană de 
Investiții). Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie să dețină valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase emisiuni 
diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare aferente oricăreia dintre cele șase emisiuni să nu depășească 30% din 
totalul activelor sale.  
D. Tehnici de administrare a portofoliului 
În activitatea de administrare a portofoliului, SAI ERSTE: 
- va utiliza investirea în instrumente financiare derivate atât pentru realizarea obiectivelor prevăzute de prezentul Prospect de emisiune, cât și 
pentru acoperirea riscului; 
- va efectua operațiuni de piață monetară, respectiv cumpărări / vânzări reversibile de active eligibile pentru tranzacționare: 

a) cumpărări reversibile - tranzacții reversibile în cadrul cărora Fondul cumpără active eligibile pentru tranzacționare, cu angajamentul 
contrapărții de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției; transferul proprietății 
asupra activelor eligibile respective se realizează prin mecanismul „livrare contra plată“; 
b) vânzări reversibile - tranzacții reversibile în cadrul cărora Fondul vinde active eligibile pentru tranzacționare, angajându-se să răscumpere 
respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției; transferul proprietății asupra activelor eligibile 
respective se realizează prin mecanismul „livrare contra plată“. 

 
3.2.3. Durata recomandată de investire 
Având în vedere natura plasamentelor care urmează a fi realizate de Fond, se recomandă investitorilor plasarea resurselor financiare pe un termen 
de minim 5 (cinci) ani. 
 
3.2.4. Factori de risc 
Investiția în fonduri deschise de investiții comportă atât avantajele care îi sunt specifice, cât și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi 
pentru investitor, veniturile rezultate din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul.  
SAI ERSTE stabilește, implementează și menține o politică de administrare a riscului adecvată și documentată care identifică riscurile la care este 
sau ar putea fi expus Fondul, respectiv: 

a) risc de piață reprezintă riscul de pierdere care decurge din fluctuația valorii de piață a pozițiilor din portofoliul Fondului, fluctuație care poate 
fi atribuită modificării variabilelor pieței, cum ar fi ratele dobânzii, ratele de schimb valutar, prețurile acțiunilor și ale mărfurilor sau solvabilitatea 
unui emitent;  
b) risc de contraparte reprezintă riscul de pierdere care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o tranzacție să nu își îndeplinească 
obligațiile înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent tranzacției;  
c) risc de lichiditate reprezintă riscul ca o poziție din portofoliul Fondului să nu poată fi vândută, lichidată sau închisă cu costuri limitate într-un 
interval de timp rezonabil de scurt, fiind afectată capacitatea Fondului de a-și respecta în orice moment obligațiile de răscumpărare și plată. 
d) risc operațional reprezintă riscul de pierdere care decurge din caracterul necorespunzător al proceselor interne și din erori umane și 
deficiențe ale sistemelor SAI ERSTE sau din evenimente externe și include riscul juridic și de documentare și riscul care decurge din 
procedurile de tranzacționare, decontare și evaluare desfășurate în numele Fondului.  

SAI ERSTE evaluează, monitorizează și revizuiește periodic caracterul adecvat și eficiența politicii de administrare a riscului și notifică Autorității 
orice modificare importantă a politicii de administrare a riscului.  
 
3.3. Analiza oportunităților de investiție 
Analiza oportunităților de investire se efectuează de către Direcția Investiții, decizia privind plasarea resurselor Fondului luându-se cu respectarea 
prevederilor reglementărilor în vigoare, a politicii de investiții prevăzută de prezentul Prospect de emisiune și în conformitate cu procedurile și 
politicile interne aprobate de Directoratul SAI ERSTE. 
 
3.4. Descrierea caracteristicilor titlurilor de participare 
Titlul de participare emis de Fond reprezintă o deținere de capital a unei persoane fizice, juridice sau a unei entități fără personalitate juridică în 
activele Fondului, denominate în lei, dematerializate, sub formă de înregistrare în cont.  
Titlurile de participare sunt de un singur tip, plătite integral în momentul subscrierii, conferind deținătorilor drepturi și obligații egale și sunt 
răscumpărabile continuu din activele Fondului, la cererea investitorilor. 
Valoarea unui titlu de participare se rotunjește la 4 zecimale. 
Fondul nu va emite alte instrumente financiare în afara titlurilor de participare. Participarea la Fond este deschisă oricărei persoane fizice, juridice 
sau entități fără personalitate juridică, română sau străină, care aderă la Fond prin semnarea Declarației de adeziune și a Cererii de subscriere 
pentru titluri de participare și plătește suma subscrisă în contul colector al Fondului. De asemenea, participarea la Fond se poate face și în urma 
dobândirii de titluri de participare prin moștenire sau fuziune. 
Având în vedere prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din străinătate 
obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii, persoanele nou intrate nu pot 
investi direct sau indirect în Fond.  
Persoanelor fizice autorizate (PFA) li se aplică aceleași prevederi ale documentelor Fondului ca și investitorilor persoane fizice.  
Investitorii pot efectua operațiuni de subscriere / răscumpărare în orice localitate din țară în care există sedii ale distribuitorilor, precum și la sediul 
SAI ERSTE. 
Drepturile investitorilor Fondului sunt următoarele: 

a) sa beneficieze de plata prețului de răscumpărare a titlurilor de participare; 
b) să obțină, la cerere, extrasul de cont cu operațiunile efectuate intr-o perioada anterioara, care se va transmite la adresa de 
corespondenta și la adresa de e-mail indicata de investitor în declarația de adeziune;  
c) sa beneficieze în condițiile legii de confidențialitatea operațiunilor; 
d) să garanteze, cu titlurile de participare deținute, pentru credite acordate de Banca Comerciala Romana SA, prin încheierea cu Banca a 
unui Contract de cesiune de creanță, având ca obiect dreptul de răscumpărare a titlurilor de participare, care include atât dreptul de a 
formula cerere de răscumpărare, cat și dreptul de a incasa contravaloarea titlurilor de participare, în limita sumei datorate de titular. SAI 
ERSTE va bloca operațiunile de răscumpărare efectuate din contul investitorului în baza contractului de gaj încheiat intre titularul contului și 
Banca Comerciala Romana. Deblocarea operațiunilor de răscumpărare se face la primirea de către SAI ERSTE a documentelor care 
atesta încheierea gajului. 



e) sa solicite și să obțină orice informații referitoare la politica de investiții a Fondului și valoarea unitara a activului net la zi. 
Obligațiile investitorilor Fondului sunt următoarele: 

a) sa achite comisioanele de subscriere și de răscumpărare, în conformitate cu documentele Fondului; 
b) sa verifice corectitudinea înscrierii operațiunilor cu titluri de participare; 
c) sa respecte condițiile menționate în Declarația de adeziune. 

 
3.5. Informații cu privire la emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare 
 
3.5.1. Proceduri pentru subscrierea titlurilor de participare 
Prin aderarea la Fond, investitorii devin parte a contractului de societate și se supun prevederilor Prospectului de emisiune al Fondului. SAI ERSTE 
va publica în Ziarul Financiar o notificare referitoare la modificarea documentelor Fondului, ori de câte ori această operațiune are loc.  
Declarația de adeziune cuprinde mențiunea: „Prin prezenta certific că am primit, am citit și am înțeles prevederile Prospectului de emisiune al 
Fondului Deschis de Investiții ERSTE Absolute Return 25 RON”.  
Cererea de subscriere, însoțită de dovada plății, odată depusă la sediile distribuitorilor sau la sediul SAI ERSTE, după caz, este irevocabilă.  
În cazul persoanelor fizice, Declarația de adeziune și Cererea de subscriere inițială sunt completate și semnate de titular. Investitorii persoane fizice 
pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți pentru efectuarea operațiunilor ulterioare de subscriere/răscumpărare, fie (i) completând Clauza de 
împuternicire a Declarației de adeziune cu datele de identificare ale împuternicitului / împuterniciților, fie (ii) printr-o o procura în forma autentica în 
acest sens. 
În cazul persoanelor juridice, Declarația de adeziune și Cererea de subscriere inițiala pot fi completate și semnate fie de către reprezentanții legali, 
fie de către persoanele împuternicite în acest sens, pe baza unei procuri în forma autentica. Dacă operațiunile ulterioare celei inițiale urmează să 
fie efectuate și/sau de altă persoană decât reprezentantul legal, acesta completează Clauza de împuternicire a Declarației de adeziune cu datele 
de identificare ale împuternicitului sau printr-o o procură în forma autentica în acest sens. 
Calitatea de investitor și deținerea de titluri de participare este atestată de Certificatul de investitor. La efectuarea primei operațiuni de cumpărare 
de titluri de participare, SAI ERSTE deschide investitorului un cont de investiții, eliberându-i Certificatul de investitor. 
Participarea inițiala este de minim 10.000 lei. 
Orice deținător de titluri de participare are obligația de a deține în permanență cel puțin un titlu de participare. 
Plata titlurilor de participare subscrise se face în lei, prin virament bancar, în conturile colectoare ale Fondului, conturi deschise la instituții de credit 
în acest scop, astfel: 
- ordin de plata din cont curent; 
- transfer la ATM din cont de card emis de Banca Comercială Română S.A.; 
- transfer prin debitarea contului curent deschis la Banca Comercială Română S.A. (daca investitorul nu are cont curent la Banca Comercială 
Română S.A., acesta va fi deschis anterior efectuării operațiunilor cu titluri de participare). 

A. Subscrierea directă 
Pentru subscrierile ulterioare, investitorii Fondului pot opta pentru varianta de subscriere directă, precizată expres în Declarația de adeziune, prin 
care autorizează SAI ERSTE să emită titluri de participare pe contul de investiții, în baza unui transfer bancar, confirmat de extrasul contului 
colector al Fondului, fără semnarea unei Cereri de subscriere. Transferul bancar trebuie să conțină datele de identificare ale investitorului: nume, 
prenume și cod numeric personal sau denumire și cod unic de înregistrare, după caz. 
Lipsa acestor date de identificare poate determina nerespectarea termenului prevăzut de prezentul Prospect de emisiune pentru alocarea titlurilor 
de participare corespunzătoare în contul de investiții. SAI ERSTE nu își asumă răspunderea pentru posibilele întârzieri de alocare sau anulări de 
titluri de participare rezultate în astfel de situații. 

B. Subscrierea sistematică 
Investitorii Fondului pot opta pentru modalitatea de investire sistematică, precizată expres în Declarația de adeziune, prin care autorizează SAI 
ERSTE să emită titluri de participare pe contul de investiții, în baza unui transfer bancar, confirmat de extrasul contului colector al Fondului, fără 
semnarea unei Cereri de subscriere. Prin Declarația de adeziune, investitorul stabilește perioada de investire în ani (minim 1 an) și suma lunară 
subscrisă, care nu poate fi mai mica de 10.000 lei.  
În această perioadă sunt permise răscumpărări doar cu condiția ieșirii din programul de subscriere sistematică. De asemenea, nerespectarea 
condițiilor stabilite inițial prin Declarația de adeziune (suma minimă lunară, perioada de investire) are drept consecință ieșirea din programul de 
subscriere sistematică. 
La terminarea perioadei de investire pentru subscrierea sistematică, stabilită în Declarația de adeziune, investitorul poate prelungi acest tip de 
subscriere numai prin semnarea documentelor corespunzătoare la sediul SAI ERSTE sau la sediile distribuitorilor. Dacă investitorul nu prelungește 
perioada de investire pentru subscriere sistematică sau dacă nu optează pentru subscrierea directă, orice sumă care creditează contul colector al 
Fondului va fi returnată investitorului, în lipsa unei Cereri de subscriere semnată de acesta. 
Lunar, în perioada de investire, investitorul plătește, în contul colector al Fondului, suma stabilită. Transferul bancar trebuie să conțină datele de 
identificare ale investitorului: nume, prenume și cod numeric personal sau denumire și cod unic de înregistrare, după caz.  
Lipsa acestor date de identificare poate determina nerespectarea termenului prevăzut de prezentul Prospect de emisiune pentru alocarea titlurilor 
de participare corespunzătoare în contul de investiții. SAI ERSTE nu își asumă răspunderea pentru posibilele întârzieri de alocare sau anulări de 
titluri de participare rezultate în astfel de situații. 
 
3.5.2. Proceduri pentru răscumpărarea titlurilor de participare  
Investitorii au dreptul de a răscumpăra oricând, integral sau parțial, titlurile de participare deținute. În cazul în care, ca urmare a unei Cereri de 
răscumpărare, investitorul ar rămâne cu mai puțin de un titlu de participare, în mod obligatoriu, cu aceeași ocazie, va fi răscumpărată automat și 
fracțiunea reziduală. 
Cererea de răscumpărare, odată depusă la sediile distribuitorilor sau la sediul SAI ERSTE, după caz, este irevocabilă. 
Cererea de răscumpărare poate fi depusă, în cazul persoanelor fizice, atât de către titulari, cât și de către împuterniciții acestora.  
În cazul persoanelor juridice, Cererea de răscumpărare poate fi depusă de către reprezentanții legali sau de către persoanele împuternicite în acest 
sens.  
Pe baza Cererii de răscumpărare, SAI ERSTE calculează suma cuvenită investitorului, iar unitățile distribuitorului vor efectua plata răscumpărărilor 
numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare de la SAI ERSTE. 
Nu se efectuează plăți în numerar la sediul SAI ERSTE sau la sediile distribuitorilor.  
Plata prin virament se efectuează în contul bancar indicat de investitor, respectiv de către împuternicit, în Cererea de răscumpărare. La plata prin 



virament a sumei cuvenite la răscumpărare, eventualele comisioane interbancare cad în sarcina investitorului. În cazul unor neconcordanțe sau 
erori în datele personale transmise de investitori în vederea transferării sumelor cuvenite, comisioanele suplimentare aferente operațiunilor 
efectuate în plus se recuperează integral de la investitor. 
 
3.5.3. Suspendarea emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare 
În situații excepționale și numai pentru protejarea interesului deținătorilor de titluri de participare, SAI ERSTE poate suspenda temporar subscrierea 
/ răscumpărarea acestora, cu respectarea prevederilor prezentului Prospect de emisiune și reglementărilor în vigoare și va comunica Autorității, 
fără întârziere, decizia sa. În cazul în care apreciază că suspendarea dispusă de SAI ERSTE nu s-a făcut cu respectarea prevederilor aplicabile 
sau prelungirea acesteia afectează interesele investitorilor, Autoritatea este în drept să dispună ridicarea suspendării. 
Autoritatea decide suspendarea subscrierii și răscumpărării de titluri de participare în cazul fuziunii Fondului cu unul sau mai multe fonduri până la 
finalizarea procesului de fuziune.  
Pentru protecția interesului public și a investitorilor, Autoritatea poate decide temporar suspendarea sau limitarea emisiunii și/sau răscumpărării 
titlurilor de participare a Fondului. Actul de suspendare va specifica termenii și motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită în cazul în care 
motivele acesteia se mențin.  
Dacă Depozitarul informează Autoritatea cu privire la refuzul SAI ERSTE de a furniza informații și/sau documente, aceasta poate suspenda 
emisiunea și răscumpărarea de titluri de participare până la clarificarea situației pentru o perioadă de cel mult două zile lucrătoare. Actul de 
suspendare va specifica termenii și motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită și după ce termenul stabilit inițial a expirat, în cazul în care 
motivele suspendării se mențin. 
 
3.5.4. Calendar operațiuni cu titluri de participare 
În zilele de sâmbătă și duminică, zilele de sărbătoare legală și alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează, precum și în data de 31 decembrie a 
fiecărui an, nu se vor efectua operațiuni la sediul SAI ERSTE și la sediile distribuitorilor. 
Pentru cererile de subscriere sau răscumpărare de titluri de participare, precum și pentru viramentele aferente subscrierilor directe și sistematice, 
efectuate prin internet în zilele de sâmbătă și duminică, zilele de sărbătoare legală și alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează, precum și în data 
de 31 decembrie a fiecărui an, se vor emite / anula titluri de participare la prețul de emisiune / răscumpărare calculat pe baza activelor din 
următoarea zi lucrătoare. 
 
3.5.5. Distribuția titlurilor de participare 
Distribuția titlurilor de participare emise de Fond se poate face direct de către SAI ERSTE și prin intermediul unor societăți comerciale (distribuitori) 
autorizate să presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în baza contractelor de distribuție pe care 
aceștia le încheie cu SAI ERSTE și cu avizul Autorității.  
SAI ERSTE a încheiat contract de distribuție a titlurilor de participare emise de Fond cu Banca Comercială Română S.A., cu sediul central în 
București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, tel: 0800 801 227 sau 021 407 42 00; e-mail: DOG.BOCD@bcr.ro sau contact.center@bcr.ro.  
Distribuția titlurilor de participare se poate realiza și prin intermediul agenților de distribuție. Agenții de distribuție sunt persoane fizice avizate și 
înscrise în Registrul public al Autorității, care își desfășoară activitatea în numele SAI ERSTE în baza unor relații contractuale și nu pot presta 
activități de distribuție în nume propriu. Agenții de distribuție nu pot fi implicați în operațiunile de încasări și plăți de la sau către investitorii Fondului. 
Lista agenților de distribuție este disponibilă pe www.erste-am.ro.  
 
3.6. Determinarea valorii activului net al fondului 
 
3.6.1. Reguli de evaluare a activelor 
Valoarea totală a activelor se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul Fondului. 
SAI ERSTE înregistrează instrumentele financiare din portofoliul Fondului la data efectuării tranzacției. 
1. Acțiunile admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele 
reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate la prețul 
de închidere al secțiunii de piață considerată piața principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele 
reglementate, inclusiv sistemele alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează 
calculul. 
2. Dacă acțiunile sunt admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât piețele reglementate, 
inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare, din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru, se evaluează 
la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piața principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât 
piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării determinata conform art. 9 
din Regulamentul CE nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE aferent zilei pentru care se 
efectuează calculul. 
3. Acțiunile suspendate de la tranzacționare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de tranzacționare, în cazul apariției unor evenimente de 
natura celor prevăzute la art. 224 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 vor fi evaluate la prețul mediu ponderat aferent ultimelor 30 de zile, calculat până 
la data apariției unui asemenea eveniment. În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca prima zi de 
netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioara celei în care respectiva acțiune a fost suspendată. 
4. Acțiunile care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altui sistem de tranzacționare decât piețele reglementate, 
inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru și acțiunile admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în 
cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, dar netranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare, sunt 
evaluate la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaționale de evaluare (abordarea prin piață, 
abordarea prin venit, abordarea prin cost etc.) în care este utilizat principiul valorii juste, aprobate de către Directoratul SAI ERSTE.  
În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care 
respectiva acțiune nu a mai înregistrat tranzacții. 
5. Acțiunile care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altui sistem de tranzacționare decât piețele reglementate, 
inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate la valoarea zero daca:  
a) nu sunt disponibile situațiile financiare anuale și nici raportările financiare semestriale în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere;  
b) societățile înregistrează capitaluri proprii negative.  
6. Acțiunile societăților comerciale aflate în procedura de insolventa sau reorganizare, în procedura de lichidare judiciară sau alte forme de lichidare 
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și a celor aflate în încetare temporară sau definitivă de activitate sunt incluse în activul net al Fondului la valoarea zero, de la data la care anunțul a 
fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează. 
7. În cazul societăților comerciale aflate în procedura de insolventă sau reorganizare, ale căror acțiuni au fost readmise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare ca urmare a emiterii unui hotărâri judecătorești definitive și irevocabile privind confirmarea de 
către judecătorul sindic desemnat a planului de reorganizare a respectivului emitent, evaluarea respectivelor acțiuni se va face cu respectarea 
prevederilor de la pct. 1. 
8. În situația splitării/consolidării valorii nominale a unor acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât 
piețele reglementate, acțiunile rezultate prin splitare se evaluează, anterior introducerii la tranzacționare a acestora, prin împărțirea prețului anterior 
splitării la coeficientul de splitare, respectiv prin înmulțirea cu coeficientul de consolidare. 
9. Dividendele, precum și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani rezultate în urma participării la majorările de capital sunt înregistrate în 
activul Fondului în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai beneficiază de dividend sau în prima zi în care investitorii care 
cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital; 
10. În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, fără emiterea de drepturi de preferință, 
acțiunile cuvenite și suma datorată de Fond ca urmare a participării la majorarea capitalului social sunt înregistrate în activul Fondului astfel: 
a) în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital,în situația în care prețul de piață este mai mare 
decât prețul de subscriere, iar SAI ERSTE decide să participe la majorarea de capital social a emitentului; 
b) la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situația în care nu sunt întrunite condițiile menționate pct. a). 
În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, cu emiterea de drepturi de preferință, acțiunile 
cuvenite sunt înregistrate în activul Fondului la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social. 
11. Evaluarea acțiunilor deținute de Fond ca urmare a participării la majorarea de capital social fără contraprestație în bani, precum și a celor cu 
contraprestație în bani înregistrate în active conform prevederilor pct. 10. lit. a) se realizează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată 
piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative de tranzacționare de 
către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul; suma datorată ca urmare a participării la 
majorarea capitalului social, înregistrată în activ conform prevederilor pct. 10 lit. a) se evaluează la valoarea de subscriere; 
12. În cazul în care, majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferință, acestea vor fi înregistrate în activul Fondului în prima 
zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.  
Până la momentul primei zile de tranzacționare evaluarea drepturilor de preferință se realizează la valoarea teoretică.  
Valoarea teoretică a dreptului de preferință se calculează conform formulei: 
Valoarea teoretică a dreptului de preferință = (prețul de piață al acțiunilor vechi - prețul de subscriere 
de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință) *[număr de acțiuni noi/(număr de acțiuni vechi + 
număr de acțiuni noi)] *[ număr de acțiuni vechi/număr de drepturi de preferința emise], 
unde prețul de piață al acțiunilor vechi este reprezentat de prețul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acțiuni au dreptul de a participa 
la majorarea de capital. 
Ulterior admiterii la tranzacționare, drepturile de preferință vor fi evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a 
pieței respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. În cazul în care nu se vor înregistra tranzacții, se va menține evaluarea la valoarea 
teoretica. 
Ulterior perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință și până la momentul exercitării acestora, drepturile de preferință vor fi evaluate la 
ultimul preț de închidere din perioada de tranzacționare și evidențiate în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat”. 
La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul Fondului acțiunile cuvenite. 
13. Dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani, precum și cele distribuite cu contraprestație în bani și sumele cuvenite Fondului 
se evidențiază în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat” în cadrul activelor Fondului. 
În situația în care dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani nu sunt încasate în termenul legal, acestea vor fi incluse în activ la 
valoarea zero; 
14. Instrumentele financiare cu venit fix admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile pe o piață reglementată sau în cadrul altor 
sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru 
sau nemembru sunt evaluate prin utilizarea unor cotații de piața, în situația existentei unor repere de preț relevante publicate de instituții oficiale 
recunoscute la nivel internațional (ex. BNR, Bloomberg, Reuters). 
15. Instrumentele financiare cu venit fix neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare altele 
decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau nemembru sau 
admise la tranzacționare pe o piața reglementata, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate dar 
netranzacționate în ultimele 30 de zile, sunt evaluate prin utilizarea unor cotații de piața, în situația existentei unor repere de preț relevante 
publicate de instituții oficiale recunoscute la nivel internațional (ex. BNR, Bloomberg, Reuters). În scopul numărării celor 30 de zile de 
netranzacționare, se va lua în considerare ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioara celei în care respectivul emitent nu a mai 
înregistrat tranzacții. 
16. În cazul inexistentei unor repere de preț relevante instrumentele financiare cu venit fix prevăzute la pct. 14 și pct. 15 vor fi evaluate prin metoda 
bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului, precum și a discount-ului sau primei de 
achiziție, față de valoarea nominală, până la scadență. 
17. Instrumentele pieței monetare sunt evaluate prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data 
efectuării plasamentului, precum și a discount-ului sau primei de achiziție, față de valoarea nominală, până la scadență. 
18. Depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate prin recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării 
plasamentului. 
19. Depozitele structurate sunt evaluate pe baza principiului de recunoaștere zilnica a dobânzii minime garantate care va fi bonificata de banca. În 
situația negarantării unei dobânzi minime, evaluarea se face la dobânda minima de cont curent. La scadenta, daca evoluția activului suport s-a 
încadrat în condițiile constituirii depozitului, se va recunoaște diferența pozitiva de dobânda pentru toata perioada de la momentul constituirii 
depozitului.  
20. Depozitele cu plata dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale constituite ca depozit pe toata 
durata depozitului.  
21. Deținerile din conturile curente sunt evaluate prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul; sumele 
existente în conturi curente la instituțiile de credit care se afla în procedura de faliment se evaluează la valoarea 0 (zero).  
22. Instrumentele financiare derivate admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare pe o piața reglementata sau 



în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din Romania, dintr-un stat membru sau 
nemembru sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referința furnizat în cadrul sistemelor 
alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul. 
23. Instrumentele financiare derivate admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât 
piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare din Romania, dintr-un stat membru sau 
nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor 
alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei având cel mai mare grad de lichiditate ș i frecventa a 
tranzacționării, determinata conform art. 9 din Regulamentul CE nr. 187/2006 al Comisiei, de punere în aplicare a Directivei 2005/39/CE, aferent 
zilei pentru care se efectuează calculul.  
24. Instrumentele financiare derivate neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele 
reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru și instrumentele financiare derivate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate dar netranzacționate 
în ultimele 30 zile de tranzacționare se evaluează la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele 
internaționale de evaluare (abordarea prin piață, abordarea prin venit, abordarea prin cost etc.) în care este utilizat principiul valorii juste, aprobate 
de către Directoratul SAI ERSTE.  
În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca primă zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care 
respectivul instrument nu a mai înregistrat tranzacții. 
25. Titlurile de participare ale A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare pe o 
piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din Romania, 
dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință 
furnizat în cadrul sistemelor alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul.  
26. Titlurile de participare ale A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor 
sisteme, altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare din Romania, dintr-un 
stat membru sau nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în 
cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecventa a tranzacționării, determinata conform art. 9 din Regulamentul CE 
nr. 187/2006 al Comisiei, de punere în aplicare a Directivei 2005/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.  
27. Titlurile de participare a unui A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de 
tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru sau admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate dar netranzacționate 
în ultimele 30 zile de tranzacționare sunt evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată.  
28. În cazul în care unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referință 
comunicat de Banca Națională a României în ziua pentru care se efectuează calculul. Dacă elementele de activ sunt denominate în valute pentru 
care Banca Națională a României nu stabilește curs de referință, se utilizează cursul de referință al monedei respective fata de euro, comunicat de 
Banca Centrala a tarii în moneda căreia este denominat elementul de activ, și cursul EUR/RON comunicat de Banca Națională a României în ziua 
pentru care se efectuează calculul. 
 
3.6.2. Metoda de calcul a valorii activului net 
Calculul valorii unitare a activului net al Fondului la o anumită dată se realizează astfel: 
Valoarea unitară                Valoarea activului net al Fondului la acea dată (1) 
a activului net la acea dată  = ------------------------------------------------------------------------------------- 

    Număr total de titluri de participare în circulație la acea dată (2) 
(1) Valoarea activului net al Fondului se calculează astfel: 
Valoarea activului net al Fondului = Valoarea totală a activelor Fondului - Valoarea obligațiilor Fondului 
Valoarea totala a activelor Fondului se calculează zilnic prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul Fondului. 
(2) Numărul de titluri de participare aflate în circulație se stabilește ca diferență între numărul de titluri de participare emise și numărul de titluri de 
participare anulate până la data efectuării calculului. 
 
3.6.3. Frecvența calculării valorii activului net 
Valoarea activului net, valoarea unitară a activului net și numărul de investitori se calculează zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, de către SAI 
ERSTE și se certifică de către Depozitar. 
 
3.6.4. Mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net 
Valoarea activului net și valoarea unitara a activului net vor fi publicate de către SAI ERSTE zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, în Ziarul Financiar și 
pe www.erste-am.ro și vor fi afișate zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, la sediul SAI ERSTE, la toate unitățile Depozitarului, precum și la sediile 
distribuitorilor. 
SAI ERSTE poate decide, în conformitate cu standardul de Grup și reglementările în vigoare, publicarea și a altor informații suplimentare referitoare 
la rezultatele Fondului: evoluția pentru anumite perioade (ex: lunară, trimestrială, semestrială, anuală, de la lansare etc.), număr de investitori, 
structura portofoliului. 
 
3.6.5. Valoarea inițială a titlului de participare  
Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului.  
Valoarea inițială a titlului de participare emis de Fond a fost de 10.000 lei. 
În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, SAI ERSTE poate solicita Autorității aprobarea conversiei 
titlurilor de participare. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unui titlu de participare să nu scadă sub echivalentul în RON al 
unui Euro, la data efectuării conversiei. 
Aprobarea și notificarea către investitori a conversiei titlurilor de participare se realizează cu respectarea procedurii pentru modificarea prevederilor 
Prospectului de emisiune. 
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3.7. Comisioane și cheltuieli  
 
3.7.1. Comisioane suportate de investitori 
A. Comision de subscriere 
La data autorizării prezentului Prospect de emisiune, valoarea comisionului de subscriere este 5%.  
Investitorii plătesc un comision de subscriere a cărui valoare maximă este de 10%. 
SAI ERSTE poate modifica valoarea comisionului de subscriere, în sensul creșterii sau scăderii acestuia, fără a depăși valoarea maxima, cu 
notificarea Autorității, urmând ca aceasta modificare sa intre în vigoare în termen de 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor. 
SAI ERSTE poate crește valoarea maximă a comisionului de subscriere numai cu autorizarea Autorității și intrarea în vigoare după cel puțin 10 zile 
de la publicarea unei note de informare a investitorilor, 
În condițiile în care investiția în Fond este menținută timp de cel puțin 365 de zile de la data emiterii titlurilor de participare, comisionul de subscriere 
poate fi negociat. Negocierea se materializează prin semnarea unui Acord de Investire în acest sens. În cazul în care investitorul răscumpăra 
titlurile de participare în cadrul termenului de 365 de zile, încălcând astfel condiția menționată mai sus, acesta acceptă faptul că va suporta 
bonificația de comision acordată la momentul subscrierii. 
SAI ERSTE poate percepe comisioane de subscriere diferențiate pentru investitorii persoane juridice și fizice, membri, respectiv angajați ai 
Grupului financiar din care face parte, nivelul acestora poate să ajungă la zero în funcție de tipul investitorului, valoarea investită și perioada 
aferentă acesteia. 
Pentru investițiile în titluri emise de Fond, corespunzătoare portofoliilor individuale de investiții administrate de SAI ERSTE, comisionul de 
subscriere are valoarea zero.  
Pentru clienții de portofolii individuale de investiții administrate de SAI ERSTE care decid transferarea portofoliului, parțială sau integrală, în 
vederea investirii în titluri de participare emise de Fond, comisionul de subscriere are valoarea zero.  
Atunci când un alt fond administrat, direct sau prin delegare, de către SAI ERSTE sau de către orice altă societate de care aceasta este legată, prin 
conducere sau control comun, sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă, investește în titluri de participare ale Fondului, SAI ERSTE 
nu percepe comisioane de subscriere în contul acestor investiții. 
SAI ERSTE poate acorda investitorilor rambursări (în sensul de comisioane) din comisionul de subscriere încasat, în funcție de tipul investitorului, 
valoarea investită și perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implica nici un cost suplimentar Fondului. 
Sumele rezultate din aplicarea comisionului de subscriere sunt încasate de către SAI ERSTE. 
B. Preț de emisiune  
Comisionul de subscriere este luat în calculul prețului de emisiune astfel:  

Preț de emisiune = VUAN × (1+c%) 
unde c% este comisionul de subscriere exprimat procentual 
Prețul de cumpărare al titlului de participare este prețul de emisiune al titlului de participare plătit de investitor și este format din valoarea unitară a 
activului net calculată de SAI ERSTE și certificată de Depozitar, astfel: 
a) pentru sumele intrate în conturile colectoare ale Fondului înainte de ora 16:00, prețul de cumpărare este calculat pe baza activelor din ziua în 
care s-a făcut creditarea conturilor colectoare ale Fondului; 
b) pentru sumele intrate în conturile colectoare ale Fondului după ora 16:00, prețul de cumpărare este calculat pe baza activelor din ziua lucrătoare 
următoare celei în care s-a făcut creditarea conturilor colectoare ale Fondului. 
Prețul de cumpărare include și comisionul de subscriere. 
O persoană care subscrie titluri de participare devine investitor al Fondului în ziua emiterii titlurilor de participare. Emiterea titlurilor de participare și 
evidențierea acestei operațiuni în contul de investiții al investitorului se face astfel: 
a) pentru sumele intrate în conturile colectoare ale Fondului înainte de ora 16:00, emiterea titlurilor se va realiza în ziua lucrătoare următoare celei 
în care s-a făcut creditarea conturilor colectoare ale Fondului; 
b) pentru sumele intrate în conturile colectoare ale Fondului după ora 16:00, emiterea titlurilor se va face în a doua zi lucrătoare următoare celei în 
care s-a făcut creditarea conturilor colectoare ale Fondului. 
În situația în care o persoană care intenționează să devină investitor al Fondului, depune o sumă mai mică decât suma minimă obligatorie de 
subscris, SAI ERSTE va face demersurile necesare pentru restituirea acesteia. 
Numărul de titluri de participare achiziționate de investitor se calculează astfel: 
Număr de titluri de participare =               Suma plătită de investitor               1 
    Prețul de emisiune valabil la momentul  
    creditării contului colector al Fondului 

Numărul de titluri de participare calculat se rotunjește la 2 zecimale. 
În consecință, suma plătită de investitor cu titlul de comision de subscriere se poate determina astfel: 

Comision subscriere (lei) = Suma plătită de investitor x     c%    1 
       1+c% 

C. Comision de răscumpărare 
Fondul nu percepe comision de răscumpărare.  
D. Prețul de răscumpărare  
Prețul de răscumpărare este prețul cuvenit investitorului la data înregistrării Cererii de răscumpărare și este format din valoarea unitară a activului 
net calculată de SAI ERSTE și certificată de Depozitar, astfel: 
a) pentru răscumpărările înregistrate înainte de ora 16:00, prețul de răscumpărare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat 
Cererea de răscumpărare; 
b) pentru răscumpărările înregistrate după ora 16:00, prețul de răscumpărare este calculat pe baza activelor din ziua lucrătoare următoare celei în 
care s-a înregistrat Cererea de răscumpărare. 
Din valoarea răscumpărată se scad orice taxe legale și comisioane bancare conform prezentului Prospect de emisiune. 
Anularea titlurilor de participare emise de Fond și evidențierea acestei operațiuni în contul de investiții al investitorului se realizează în funcție de 
momentul înregistrării Cererii de răscumpărare, astfel: 
a) pentru răscumpărările înregistrate înainte de ora 16:00, în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a Cererii de răscumpărare; 
b) pentru răscumpărările înregistrate după ora 16:00, în a doua zi lucrătoare după data înregistrării Cererii de răscumpărare. 



Plata contravalorii titlurilor de participare răscumpărate va fi făcută într-un termen rezonabil, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare de la data 
înregistrării Cererii de răscumpărare 
 
3.7.2. Alte comisioane și cheltuieli 
 
3.7.2.1. Remunerarea societății de administrare a investițiilor 

La data autorizării prezentului Prospect de emisiune, valoarea comisionului de administrare este de 1,5% pe an, respectiv 0,125% pe luna, calculat 
la valoarea medie a activului total administrat în luna respectivă. 
Comisionul de administrare are valoarea maximă de 1,5% pe an. 
SAI ERSTE poate modifica valoarea comisionului de administrare, în sensul creșterii sau scăderii acestuia, fără a depăși valoarea maxima, cu 
notificarea Autorității, urmând ca aceasta modificare sa intre în vigoare în termen de 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor. 
SAI ERSTE poate crește valoarea maximă numai cu autorizarea Autorității și este obligată să publice, în acest sens, o notă de informare a 
investitorilor, cu cel puțin 10 zile înaintea intrării în vigoare. 
La calculul comisionului de administrare perceput de către SAI ERSTE Fondului, în cazul în care acesta investește în alte OPC administrate de 
asemenea de SAI ERSTE, se va aplica principiul evitării dublei comisionari a investitorilor prin deducerea din comisionul de administrare perceput 
de către SAI ERSTE Fondului a comisionului de administrare perceput OPC în care acesta a investit, aferent titlurilor de participare deținute de 
Fond.  
Sumele calculate după procedura detaliata mai jos se vor evidenția zilnic în calculul activelor Fondului.  
Comision de administrare Fond = F% * ATF  
Comisionul de administrare OPC = B% * ATB  
Comisionul de administrare Fond (cu deducere)  
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unde:  
OPC - OPC administrat de SAI ERSTE în care Fondul investește; 
F% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput Fondului;  
ATF - activul total al Fondului și constituie baza de calcul pentru comisionului de administrare al Fondului; 
B% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput OPC în care Fondul a investit; 
ATB _ - activul total al OPC în care Fondul a investit și constituie baza de calcul pentru comisionul de administrare al OPC respectiv; 
Nr. TitluriOPC - numărul de titluri de participare pe care Fondul îl deține în OPC respectiv; 
n - numărul de OPC în care Fondul a investit  
SAI ERSTE poate acorda investitorilor rambursări din comisionul de administrare încasat, în funcție de tipul investitorului, valoarea investită și 
perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implica niciun cost suplimentar Fondului. 
 
3.7.2.2. Remunerarea depozitarului 
Pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile contractului de depozitare, Depozitarul este îndreptățit să primească, ca remunerație, 
următoarele tipuri de comisioane: 

A. comision de depozitare 
B. comisioane de custodie 

A. Comisionul de depozitare, construit în trepte, în funcție de volumul activelor aflate în depozitare, are o valoare maximă de 0,03% pe lună, aplicat 
la valoarea medie lunară a Activului Net pentru Calcul Comisioane (ANCC), definit astfel: 
ANCC = Valoarea actualizată a activelor totale - Răscumpărări de plată - Cheltuieli de audit financiar - Cheltuieli estimate, menționate în Prospectul 
de emisiune aprobat de Autoritate - Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie, comision administrare, impozit pe venit, după caz) - 
Comisioane de subscriere (dacă este cazul). 
Trecerea de la o treaptă de comision la alta se va face începând cu luna următoare celei în care valoarea medie lunară a Activul Net pentru Calcul 
Comisioane (ANCC) al Fondului a atins tranșele valorice stabilite prin contractul de depozitare.  
B. Comisioanele de custodie se percep pentru următoarele activități:  
B.1. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețe reglementate din România: 
a. păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 0,1% anual aplicat la valoarea medie a portofoliului de instrumente financiare aflat în custodie; 
b. decontare fonduri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie:  
Comisioanele percepute de Depozitarul Central pentru serviciile de compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, atât pe bază 
netă cât și pe bază brută, conform listei de tarife și comisioane datorate de participanții la sistemul de compensare, decontare și registru, agenții 
custode și participanții compensatori, prevăzute de Codul Depozitarului Central + comisionul fix pe tranșe valorice: maxim 8 lei; 
c. procesare transferuri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie: maxim 15 lei; 
d. servicii de corporate action: maxim 15 lei / notificare /colectare. 
B.2. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare emise pe piețe externe: 
a) păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 

- maxim 0,55% anual, aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflate în custodie; 
- comision minim pentru un simbol: 4,00 EUR anual  
- comision minim pentru un cont de custodie: 16,00 EUR anual 

b) decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare ale emitenților din alte state: 
- maxim 200 EUR / tranzacție; 

c) servicii de corporate action: maxim 10 EUR / colectare. 
 
3.7.2.3. Alte cheltuieli suportate de Fond 
 cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor; 
 cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare; 



 cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare; 
 cheltuieli cu comisioanele și tarifele datorate Autorității; 
 cheltuieli de emisiune cu documentele Fondului (cheltuieli legate de publicarea în presă a oricăror anunțuri și rapoarte prevăzute de 
reglementările legale în vigoare, precum și de emiterea și transmiterea către investitori a Certificatului de investitor); 
 cheltuieli cu auditul financiar pentru Fond; 
 cheltuieli legate de emiterea și transmiterea către investitori, prin intermediul unui suport durabil, a confirmării emiterii /anulării titlurilor de 
participare, ca urmare a procesării cererii de subscriere / răscumpărare, cel târziu în prima zi lucrătoare după emitere / anulare; 
 cheltuieli legate de emiterea și transmiterea către investitori a documentelor necesare calculului impozitului pe venit. 
Cheltuielile se înregistrează zilnic, având în vedere următoarele: 
a) repartizarea cheltuielilor nu conduce la variații semnificative în valoarea activelor unitare; 
b) cheltuielile sunt planificate lunar, înregistrate zilnic în calculul valorii activului net și regularizate la sfârșitul lunii (cheltuieli de administrare, 
cheltuieli de depozitare); 
c) cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate și regularizate periodic (cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli decât cele descrise mai sus). 
Cheltuielile de înființare, de distribuție și de publicitate ale Fondului sunt suportate de către SAI ERSTE. 
 
3.8. Fuziunea și lichidarea Fondului 
A. Fuziunea și divizarea fondurilor deschise de investiții 
Fuziunea între fondurile deschise de investiții se poate realiza prin:  
a) absorbția unuia sau mai multor fonduri de către un alt fond; 
b) crearea unui nou fond prin contopirea a două sau mai multe fonduri.  
Fuziunea prin absorbție se realizează prin transferul tuturor activelor care aparțin unuia sau mai multor fonduri deschise de investiții către alt fond, 
denumit fondul absorbant, și atrage dizolvarea fondului/fondurilor încorporate.  
Fuziunea prin contopire are loc prin constituirea unui nou fond deschis de investiții, căruia fondurile care fuzionează îi transferă în întregime activele 
lor, având loc astfel dizolvarea acestora. 
Inițiativa fuziunii a două sau mai multe fonduri deschise de investiții aparține societății care administrează respectivele fonduri. Prin fuziune, 
societatea/societățile de administrare a investițiilor va/vor urmări exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmează a fuziona.  
Societatea/societățile de administrare a investițiilor va/vor transmite Autorității notificarea privind intenția de fuziune a fondurilor însoțită de proiectul 
pe baza căruia se realizează fuziunea și de un certificat constatator emis de depozitar privind numărul investitorilor ș i valoarea activului net ale 
fondurilor implicate în fuziune. În termen de maximum 15 zile de la data depunerii acestor documente, Autoritatea emite o dec izie de suspendare a 
emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare a fondurilor implicate în procesul de fuziune, cu excepția răscumpărărilor integrale de titluri de 
participare, până la finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării.  
Decizia de suspendare intră în vigoare la 15 zile de la data comunicării ei către societatea/societățile de administrare a investițiilor 
implicată/implicate. În termen de cinci zile de la data acestei comunicări, societatea/societățile de administrare a investițiilor este/sunt obligate să 
publice și să transmită Autorității dovada publicării anunțului privind intenția de fuziune și a datei la care este suspendată emisiunea și 
răscumpărarea titlurilor de participare a fondurilor implicate în fuziune. În vederea protecției investitorilor, în anunțul privind fuziunea se va preciza 
faptul că, în urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a titlului de participare egală cu cea deținută anterior.  
Societatea/societățile de administrare a investițiilor are/au obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea 
acestui anunț și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare a fondurilor implicate în procesul de fuziune, 
precum și cererile de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării. 
În situația fuziunii prin absorbție, Autoritatea retrage autorizația fondului absorbit, fondul absorbant continuând să funcționeze în condițiile 
reglementărilor în vigoare.  
În cazul în care fuziunea se realizează prin contopirea mai multor fonduri autorizate, Autoritatea retrage autorizația de funcționare a fondurilor 
implicate în procesul de fuziune și autorizează fondul rezultat. Fondurile astfel fuzionate sunt administrate de către o singură societate de 
administrare a investițiilor. 
Societatea de administrare a fondului rezultat în urma fuziunii depune la Autoritate un certificat constatator emis de depozitar din care să reiasă 
situația noului fond rezultat în urma fuziunii similar celui depus la momentul înregistrării notificării privind fuziunea. Data calculului ratei de conversie 
a titlurilor de participare corespunde cu data emiterii de către depozitar a acestui certificat și este considerată data fuziunii. În cazul în care fondurile 
implicate în procesul de fuziune au depozitari diferiți, acest certificat este însoțit de procesul verbal de predare primire încheiat cu ocazia 
transferului activelor fondurilor deschise de investiții implicate la depozitarul fondului rezultat în urma fuziunii.  
Este interzisă divizarea Fondului. 
B. Transferul activelor și al titlurilor de participare 
Societățile implicate în fuziune trebuie să adoptate criterii de evaluare identice pentru același tip de instrumente financiare care constituie active ale 
fondurilor implicate. Aceste criterii trebuie să fie identice cu cele stabilite pentru fondul rezultat prin fuziune.  
Nici un cost suplimentar nu este imputat investitorilor ca urmare a procesului de fuziune. Caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare 
folosite și al ratei de conversie a titlurilor de participare a fondurilor implicate în fuziune trebuie evaluat de către auditori financiari, membri ai 
C.A.F.R. 
C. Lichidarea Fondului 
Autoritatea retrage autorizarea Fondului în următoarele condiții: 

a) la cererea S.A.I., pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase, în situația în care se constată că valoarea activelor nu mai justifică 
din punct de vedere economic operarea acelui fond; 

b) în situația în care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizației societății de administrare. 
În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării de către Autoritate a deciziei de retragere a autorizației Fondului, în urma analizării 
a cel puțin trei oferte astfel încât prețul să fie minim, societatea de administrare a investițiilor încheie un contract cu un auditor financiar, membru al 
C.A.F.R. care poate fi și altul decât cel cu care are încheiat contract societatea de administrare a investițiilor, în vederea desemnării acestuia ca 
administrator al lichidării Fondului. Contractul cuprinde obligațiile și responsabilitățile administratorului lichidării, stabilite în conformitate cu 
reglementările în vigoare. O copie a contractului încheiat, este transmisă la Autoritate. 
Obligația fundamentală a administratorului lichidării este de a acționa în interesul deținătorilor de titluri de participare.  
Plata administratorului lichidării se face din fondurile rezultate prin lichidarea activelor Fondului.  
Administratorul lichidării poate subcontracta persoane fizice sau juridice în scopul obținerii asistenței și expertizei în îndeplinirea îndatoririlor și 
obligațiilor sale, fiind direct răspunzător pentru modul în care aceștia își execută îndatoririle. Subcontractorii, precum și îndatoririle sau obligațiile lor, 



trebuie să fie menționate în contractul încheiat între societatea de administrare și administratorul lichidării. Administratorul lichidării este 
răspunzător pentru plata comisioanelor și a altor cheltuieli către toți subcontractorii, acestea fiind plătite exclusiv din comisionul lichidatorului. 
Administratorul lichidării pune sub sigiliu toate activele și ia măsurile necesare pentru conservarea acestora. 
Administratorul lichidării ia în custodie copiile tuturor înregistrărilor și evidențelor contabile referitoare la Fond, păstrate de către societatea de 
administrare a investițiilor și de către depozitar.  
În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului, administratorul lichidării întocmește un inventar complet al activelor și 
obligațiilor Fondului și pregătește un raport privind inventarierea, care cuprinde, fără a se limita la: 

a) o evaluare a tuturor activelor la valoarea lor de piață și a obligațiilor prezente ale Fondului; 
b) o listă a tuturor deținătorilor de titluri de participare, numărul și valoarea titlurilor de participare deținute de fiecare anterior începerii 

procesului de lichidare; 
c) o eșalonare a datelor la care se face lichidarea activelor și la care are loc distribuirea sumelor rezultate din lichidare. 

Acest raport este transmis către societatea de administrare a investițiilor și către autoritate, în termen de maximum 48 ore de la data întocmirii și 
este publicat în Buletinul Autorității. 
Administratorul lichidării alege o bancă din România sau sucursala din România a unei bănci străine, care se bucură de o bună reputație și de 
bonitate financiară, în scopul deschiderii unui cont pentru depozitarea exclusivă a tuturor sumelor provenite din lichidare. Administratorul lichidării 
exercită exclusiv drepturile de operare asupra acestui cont. 
Administratorul lichidării finalizează lichidarea în decurs de maximum 60 de zile lucrătoare de la data publicării raportului privind inventarierea.  
Administratorul lichidării are obligația să lichideze activele fondului deschis de investiții la valoarea maximă oferită de piață. 
Administratorul lichidării poate solicita Autorității prelungirea cu maximum 30 de zile lucrătoare a termenului de 60 de zile menționat mai sus, în 
vederea lichidării activelor. 
După încheierea lichidării tuturor activelor, administratorul lichidării plătește toate cheltuielile legate de lichidare, precum și orice alte costuri și 
datorii restante ale Fondului, urmând a ține evidența pentru toți banii retrași în acest scop din sumele obținute în urma lichidării. Ulterior acestei 
etape, administratorul lichidării începe procesul de repartizare către deținătorii de titluri de participare a sumelor rezultate din lichidare, în 
conformitate cu datele eșalonate în cadrul raportului de inventariere, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea lichidării. Sumele 
nete sunt repartizate strict pe baza numărului de titluri de participare deținute de fiecare investitor la data începerii lichidării și cu respectarea 
principiului tratamentului egal, echitabil și nediscriminatoriu al tuturor investitorilor, independent de orice alte criterii. 
Administratorul lichidării întocmește raportul final, cuprinzând rezultatele lichidării și ale distribuirii sumelor rezultate din lichidarea activelor, precum 
și modalitatea de plată a sumelor cuvenite investitorilor și face dovada efectuării plăților respective. Raportul final este transmis Autorității, publicat 
în „Ziarul Financiar” precum și în Buletinul Autorității. După efectuarea tuturor plăților, administratorul lichidării procedează la închiderea contului 
bancar. 
 
3.9. Regimul fiscal 
Fondul nu plătește impozite pe creșterile realizate din investiții. 
Pentru investitorii persoane fizice, pentru câștigul / pierderea rezultată ca urmare a răscumpărării de titluri de participare, determinată ca diferența 
dintre prețul de răscumpărare și prețul de cumpărare, se aplică reglementările în vigoare, respectiv Legea nr. 571/2003 (Cod Fiscal), cu modificările 
și completările ulterioare și reglementările Autorității aplicabile.  
Declararea și plata impozitelor corespunzătoare veniturilor realizate de investitorii persoane fizice se efectuează conform prevederilor aplicabile din 
Legea nr. 571/2003 (Cod Fiscal), cu modificările și completările ulterioare, în vigoare. 
Pentru investitorii persoane juridice, câștigul / pierderea rezultată ca urmare a răscumpărării de titluri de participare, determinată ca diferența dintre 
prețul de răscumpărare și prețul de cumpărare, reprezintă venit / pierdere financiar/ă și intră sub incidența prevederilor aceleiași legi, respectiv 
Legea nr. 571/2003 (Cod Fiscal) cu modificările și completările ulterioare, în vigoare. 
Investitorii entități fără personalitate juridică se supun regimului fiscal aplicabil conform prevederilor legale specifice. 
În cazul existenței unor alte taxe și/sau impozite datorate de Fond, taxe sau impozite reglementate prin dispoziții legale adoptate ulterior aprobării 
prezentului Prospect de emisiune, acestea se vor plăti conform legii. 
 
3.10. Auditorul Fondului 
Auditorul Fondului este Ernst & Young Assurance Services S.R.L. 
 
CAPITOLUL 4  Întocmirea și distribuirea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile semestriale  
 
4.1. Raportări contabile semestriale 
Raportările contabile semestriale ale Fondului sunt întocmite de către SAI ERSTE, distinct de cele proprii, în conformitate cu prevederile 
reglementărilor contabile emise de Autoritate cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile entităților autorizate, reglementate și 
supravegheate de Autoritate. 
Raportarea contabilă semestrială se transmite, la termenul stabilit în reglementările Autorității aplicabile, împreună cu raportul administratorului și 
balanța de verificare a conturilor sintetice. 
 
4.2. Situații financiare anuale 
Situațiile financiare anuale ale Fondului sunt întocmite de către SAI ERSTE, distinct de cele proprii, în conformitate cu prevederile reglementărilor 
contabile emise de Autoritate cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritate.  
Situațiile financiare anuale ale Fondului sunt însoțite de raportul administratorilor și raportul de audit. 
Raportările contabile semestriale și situațiile financiare anuale ale Fondului pot fi consultate de către investitori la sediul SAI ERSTE și sunt 
publicate în conformitate cu prevederile reglementărilor Autorității aplicabile. 
 
CAPITOLUL 5  Determinarea și repartizarea veniturilor 
 
Veniturile Fondului rezultă din evoluția valorii activelor din portofoliu, sunt determinate zilnic, prin calcularea valorii activului net și sunt încorporate 
în activul Fondului. Fondul nu distribuie dividende, câștigul din plasamente regăsindu-se în creșterea valorii titlurilor de participare. 
 
 



CAPITOLUL 6  Raportări periodice 
 
Modalitatea de publicare a informațiilor cu privire la Fond  
SAI ERSTE întocmește, transmite Autorității și publică pentru Fond, în termenele, forma și condițiile prevăzute de reglementările în vigoare, 
următoarele documente: 
i) Prospectul de emisiune; 
ii) Raportul anual, care se publică în termen de 4 luni de la sfârșitul anului pentru care se face raportarea; 
iii) Raportul semestrial, care se publică în termen de 2 luni de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea. 
Raportul menționat la i) este furnizat de către SAI ERSTE prin intermediul paginii oficiale de web, și anume www.erste-am.ro.  
Rapoartele menționate la lit. ii) și lit. iii) se publică în Buletinul Autorității și pe www.erste-am.ro. SAI ERSTE va publica în Ziarul Financiar, în 
termen de 3 zile de la transmiterea către Autoritate, un anunț destinat investitorilor în care se menționează apariția acestora, precum și modalitatea 
prin care se pot obține, la cerere, în mod gratuit. 
iv) Rapoartele periodice privind valoarea activului net și valoarea unitara a activului net se întocmesc și se publică zilnic la sediul SAI ERSTE, la 
sediile distribuitorilor și pe www.erste-am.ro; la cererea investitorilor, acestea se transmit gratuit, prin intermediul unui suport durabil. 
Suplimentar, investitorii care au conturi curente deschise la Banca Comercială Română S.A. și beneficiază de serviciul de internet banking oferit de 
aceasta, pot vizualiza istoricul operațiunilor cu titluri de participare, precum și soldul și valoarea la zi a acestora. 
 
CAPITOLUL 7  Activități delegate conform reglementărilor în vigoare 
 
Distribuția titlurilor de participare emise de Fond se poate face direct de către SAI ERSTE și prin intermediul unor societăți comerciale (distribuitori) 
autorizate să presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în baza contractelor de distribuție pe care 
aceștia le încheie cu SAI ERSTE, cu avizul prealabil al Autorității.  
SAI ERSTE a încheiat contract de distribuție a titlurilor de participare emise de Fond cu Banca Comercială Română S.A., cu sediul central în 
București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, tel: 0800 801 227 sau 021 407 42 00; e-mail: DOG.BOCD@bcr.ro sau contact.center@bcr.ro.  
Distribuția titlurilor de participare se poate realiza și prin intermediul agenților de distribuție. Agenții de distribuție sunt persoane fizice avizate și 
înscrise în Registrul public al Autorității, care își desfășoară activitatea în numele SAI ERSTE în baza unor relații contractuale și nu pot presta 
activități de distribuție în nume propriu. Agenții de distribuție nu pot fi implicați în operațiunile de încasări și plăți de la sau către investitorii Fondului. 
Lista agenților de distribuție este disponibilă pe www.erste-am.ro.  
 
CAPITOLUL 8  Protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
acestor date, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor secundare emise în materie, investitorul declara în mod 
expres și neechivoc ca este de acord cu prelucrarea, de către SAI ERSTE, în calitate de operator si/sau de către alte persoane lucrând în baza 
instrucțiunilor SAI ERSTE, a datelor personale privind persoana investitorului.  
Investitorul este de asemenea de acord ca datele furnizate SAI ERSTE sa fie supuse, printre altele, înregistrării, organizării, stocării, modificării, 
utilizării, divulgării către terți, cu condiția ca toate cerințele reglementărilor în vigoare aplicabile în materie, precum și prevederile legale privind 
secretul profesional, sa fie respectate în decursul acestor operațiuni de prelucrare. 
Performatele anterioare ale Fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. 
Fondul se adresează investitorilor care intenționează plasarea resurselor financiare pe un termen de minim 5 ani. 
Informații suplimentare sau documente privind Fondul se pot obține gratuit de la sediul S.A.I. ERSTE Asset Management SA, din București, str. 
Uruguay nr. 14, sector 1, tel: 0372 269 999; fax: 0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro; adresă de web: www.erste-am.ro. Orice modificare a 
prezentului prospect de emisiune va fi publicata în „Ziarul Financiar”. 

 
 

REGULILE  
Fondului Deschis de Investiții ERSTE Absolute Return 25 RON 

Fond autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1870/09.10.2007 
Numărul CSC06FDIR/400042 din Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară 

 
Citiți prevederile Prospectului de emisiune al Fondului Deschis de Investiții ERSTE Absolute Return 25 RON. 
 
1. INFORMATII despre SOCIETATEA de ADMINISTRARE a INVESTITIILOR și RELATIA dintre SOCIETATEA de ADMINISTRARE a 

INVESTITIILOR și INVESTITORI 
 
1.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor 
Inițiatoarea constituirii Fondului Deschis de Investiții ERSTE Absolute Return 25 RON este SAI ERSTE Asset Management SA, constituita în 
conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 modificata și republicata privind societățile comerciale precum și conform reglementărilor specifice 
aplicabile pieței de capital, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/17060/2008, Cod Unic de Înregistrare 24566377, societate de 
administrare a investițiilor autorizata de C.N.V.M. prin Decizia nr. 98/21.01.2009, numărul PJR05SAIR/400028 din Registrul public al C.N.V.M., 
având sediul în București, str. Uruguay nr. 14, sector 1, capital social subscris și vărsat 6.000.000 RON, tel: 0372 269 999; e-mail: office@erste-
am.ro; adresa de web: www.erste-am.ro.  
SAI ERSTE a fost autorizata de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) prin Decizia nr. 98/21.01.2009 și este înregistrată cu numărul 
PJR05SAIR/400028 în Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritatea. 
 
1.2. Obiectul și obiectivul administrării 
Societatea de administrare are ca obiect principal de activitate administrarea organismelor de plasament colectiv, autorizate sau înregistrate în 
conformitate cu reglementările în vigoare (e.g. Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de 
urgenta nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru 
completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital etc.) și poate desfășura următoarele activități: 
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a) administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe baza discreționară conform mandatelor 
date de investitori; 
b) servicii conexe: consultanta de investiții privind unul sau mai multe instrumente financiare. 
Activitatea SAI ERSTE se realizează sub controlul și supravegherea Autorității, în conformitate cu reglementările în vigoare. Obiectivul administrării 
Fondului este creșterea capitalului investit prin investirea cu precădere în titluri de participare ale O.P.C.V.M și/sau A.O.P.C. dar și în acțiuni cotate 
și titluri de credit, în condițiile menținerii unei volatilități reduse a valorii titlurilor de participare. 
 
1.3. Remunerarea societății de administrare a investițiilor 
La data autorizării prezentelor Reguli, valoarea comisionului de administrare este 1,50% pe an, respectiv de 0,125% pe luna, calculat la valoarea 
medie a activului total administrat în luna respectiva.  
Comisionul de administrare are valoarea maxima de 1,50% pe an. 
SAI ERSTE poate modifica valoarea comisionului de administrare, în sensul creșterii sau scăderii acestuia, fără a depăși valoarea maxima, cu 
notificarea Autorității, urmând ca aceasta modificare sa intre în vigoare în termen de 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor. 
SAI ERSTE poate creste valoarea maxima numai cu autorizarea Autorității și este obligata sa publice în acest sens o nota de informare a 
investitorilor cu cel puțin 10 zile înaintea intrării în vigoare. 
La calculul comisionului de administrare perceput de către SAI Fondului, în cazul în care acesta investește în alte OPC administrate de asemenea 
de SAI, se va aplica principiul evitării dublei comisionari a investitorilor prin deducerea din comisionul de administrare perceput de către SAI 
Fondului a comisionului de administrare perceput OPC în care acesta a investit, aferent titlurilor de participare deținute de Fond.  
Sumele calculate după procedura detaliata mai jos se vor evidenția zilnic în calculul activelor Fondului.  
Comision de administrare Fond = F% * ATF  
Comisionul de administrare OPC = B% * ATB  
Comisionul de administrare Fond (cu deducere)  
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unde:  
OPC - OPC administrat de SAI ERSTE în care Fondul investește; 
F% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput Fondului;  
ATF - activul total al Fondului și constituie baza de calcul pentru comisionului de administrare al Fondului; 
B% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput OPC în care Fondul a investit; 
ATB _ - activul total al OPC în care Fondul a investit și constituie baza de calcul pentru comisionul de administrare al OPC respectiv; 
Nr. TitluriOPC - numărul de titluri de participare pe care Fondul îl deține în OPC respectiv; 
n - numărul de OPC în care Fondul a investit  
SAI ERSTE poate acorda investitorilor rambursări din comisionul de administrare încasat, în funcție de tipul investitorului, valoarea investita și 
perioada aferenta acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implica niciun cost suplimentar Fondului. 
 
1.4. Cheltuielile efectuate de societatea de administrare a investițiilor în numele Fondului 
Cheltuielile de înființare, de distribuire și de publicitate ale Fondului sunt suportate de către SAI ERSTE. 
Obligațiile Fondului sunt constituite din: 
a) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SAI ERSTE; 
b) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului; 
c) cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor; 
d) cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare; 
e) cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare; 
f) cheltuieli cu comisioanele și tarifele datorate Autorității; 
g) cheltuieli de emisiune cu documentele Fondului (cheltuieli legate de publicare în presa a oricăror anunțuri și rapoarte prevăzute de 
reglementările legale în vigoare, precum și de emiterea și transmiterea către investitori a Certificatului de investitor); 
h) cheltuieli cu auditul financiar pentru Fond; 
i) cheltuieli legate de emiterea și transmiterea către investitori, prin intermediul unui suport durabil, a confirmării emiteri/anularii titlurilor de 
participare, ca urmare a procesării cererii de subscriere/răscumpărare, cel mai târziu în prima zi lucrătoare după emitere/anulare; 
cheltuieli legate de emiterea și transmiterea către investitori a documentelor necesare calcului impozitului pe venit. 
 
Cheltuielile se înregistrează zilnic, având în vedere următoarele: 
a) repartizarea cheltuielilor nu conduce la variații semnificative în valoarea activelor unitare; 
b) cheltuielile sunt planificate lunar, înregistrate zilnic în calculul valorii activului net și regularizate la sfârșitul lunii (cheltuieli de administrare, 
cheltuieli de depozitare); 
c) cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate și regularizate periodic (cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli decât cele descrise mai sus). 
 
1.5. Operațiunile efectuate de societatea de administrare a investițiilor în numele Fondului în vederea desfășurării activității de 
administrare 
SAI ERSTE reprezintă Fondul în relațiile cu terții, putând sa încheie contracte în numele Fondului, sa angajeze plăți pentru investiții și cheltuieli, 
urmărind aplicarea politicii investiționale a Fondului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia. 
SAI ERSTE are următoarele atribuții: 

a) îndeplinirea procedurilor de autorizare a Fondului; 
b) analiza instrumentelor financiare, a piețelor financiare și selecționarea portofoliului de investiții al Fondului; 
c) achiziționarea de instrumente financiare pe contul Fondului, folosind resursele financiare atrase de la deținătorii de titluri de participare; 
d) exercitarea drepturilor ce decurg din deținerea de instrumente financiare în contul Fondului; 
e) distribuția de titluri de participare, precum și încheierea de contracte de distribuție cu alte societăți comerciale (distribuitori) autorizate sa 



presteze activități de distribuție în conformitate cu reglementările în vigoare, stabilind tipul și nivelul comisioanelor pe care SAI ERSTE le va 
plăti distribuitorilor; 
f) încheierea contractului de depozitare a activelor Fondului cu un depozitar autorizat, negocierea comisionului de depozitare în limita stabilita 
în prezentele Reguli și plata acestuia către depozitar fiind efectuata conform prevederilor contractuale; 
g) contractarea, utilizarea și restituirea de împrumuturi în numele și pe contul Fondului în condițiile reglementărilor în vigoare; 
h) crearea bazei de date, a circuitului informațional și a evidentelor necesare desfășurării activității Fondului; 
i) derularea operațiunilor de publicitate a Fondului în conformitate cu reglementările în vigoare privind conținutul și structura materialului 
publicitar, cu scopul asigurării informării corecte și transparente a investitorilor. 
j) angajarea unui auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania („C.A.F.R.”), înregistrat în Registrul public al 
Autorității, în vederea auditării rapoartelor anuale ale Fondului; 
k) actualizarea zilnica a evidentelor contabile specifice; 
l) calcularea și virarea comisionului datorat Autorității de către Fond, conform reglementărilor în vigoare; 
m) transmiterea către depozitar a tuturor informațiilor privind operațiunile Fondului, cel mai târziu pana la ora 24.00 a zilei următoare celei în 
care acestea au fost efectuate, cu excepția zilelor nelucrătoare; 
n) calcularea zilnica a valorii activului net, a valorii unitare a activului net și a numărului de investitori; 
o) transmiterea către investitori, atât a informațiilor și documentelor prevăzute de reglementările în vigoare cat și a celor solicitate suplimentar 
de aceștia, prin intermediul unui suport durabil, astfel încât investitorul sa poată stoca informațiile care ii sunt adresate personal, intr-un mod 
care sa permită ca informațiile respective sa poată fi consultate ulterior pe o perioada de timp adaptata scopului acestor informații și care 
permite reproducerea fidela a informațiilor stocate; suportul durabil include fără a se limita la: scrisoare simpla sau cu confirmare de primire, 
fax, e-mail, SMS, sistem de vizualizare cu user și parola pe internet etc.;  
p) publicarea zilnica, pentru fiecare zi lucrătoare, în „Ziarul Financiar”, pe www.erste-am.ro și afișarea zilnica la sediul SAI ERSTE, la unitățile 
depozitarului, precum și la sediile distribuitorilor, a valorii activului net și a activului net unitar ale Fondului, certificate de către depozitar; la 
cererea investitorilor acestea se transmit gratuit pe suport durabil; 
q) păstrarea și actualizarea evidentei investitorilor Fondului, în colaborare cu depozitarul; 
r) întocmirea și transmiterea către Autoritate a raportărilor săptămânale privind clasele de active din portofoliul Fondului, a numărului de 
investitori și a valorii activului net ale Fondului, pentru fiecare zi lucrătoare, precum și situația detaliata a investițiilor pentru ultima zi lucrătoare 
din săptămână, certificate de depozitar; 
s) întocmirea, transmiterea către Autoritate și publicarea pentru Fond, în termenele, forma și condițiile prevăzute de reglementările în vigoare, 
a următoarelor documente: 

i) Prospect de emisiune; 
ii) Regulile; 
iii) Document privind informațiile cheie destinate investitorilor („DICI”); 
iv) Raport anual, care se publica în termen de 4 luni de la sfârșitul anului pentru care se face raportarea; 
v) Raport semestrial care se publica în termen de 2 luni de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea; 
Rapoartele prevăzute la pct. iv) și v) se publica în Buletinul Autorității și pe www.erste-am.ro. SAI ERSTE va publica în Ziarul Financiar, 
în termen de 3 zile de la transmiterea către Autoritate a rapoartelor prevăzute la pct. iv) și v), un anunț destinat investitorilor în care se 
menționează apariția acestora, precum și modalitatea prin care se pot obține, la cerere, în mod gratuit. 

t) alte activități calificate ca atare și autorizate de Autoritate. 
 
1.6. Responsabilitatea societății de administrare 
SAI ERSTE este obligată să respecte, pe toată durata de funcționare, regulile de conduită emise de Autoritate astfel: 

a) să acționeze cu onestitate, corectitudine și diligență profesională, în scopul protejării interesului investitorilor Fondului și a integrității pieței; 
b) să angajeze și să folosească eficient toate resursele, să elaboreze și să utilizeze eficient procedurile necesare pentru desfășurarea 

corespunzătoare a activității; 
c) sa evite conflictele de interese, iar daca acestea apar, sa ia toate masurile necesare pentru a asigura administrarea corecta și în interesul 

investitorilor tuturor organismelor de plasament colectiv administrate, în conformitate cu reglementările în vigoare și procedurile interne; 
d) să își desfășoare activitatea în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile, în scopul promovării intereselor investitorilor și a 

integrității pieței; 
e) să exercite drepturile de vot aferente instrumentelor financiare aparținând Fondului în interesul deținătorilor de titluri de participare. 

SAI ERSTE va opera în conformitate cu prezentele Reguli și nu va efectua operațiuni de pe urma cărora ar beneficia unele dintre conturile 
individuale, A.O.P.C ori O.P.C.V.M., în detrimentul celorlalte. 
SAI ERSTE nu poate efectua tranzacții cu O.P.C.V.M-urile și A.O.P.C.-urile pe care le administrează. 
SAI ERSTE identifică toate cazurile în care condițiile contractuale convenite cu partenerii de afaceri intră în conflict de interese cu Fondul și se 
asigură că Fondul nu este încărcat cu costuri ce ar putea fi evitate și nu este exclus de la obținerea de beneficii care i se cuvin. 
SAI ERSTE este răspunzătoare pentru: 
a) orice prejudiciu produs Fondului prin: încălcarea actelor reglementărilor în vigoare, încălcarea Regulilor Fondului, dol, culpa, neexecutarea sau 
executarea defectuoasa a obligațiilor asumate prin Prospectul de emisiune; 
b) daunele provocate Fondului și deținătorilor de titluri de participare daca au făcut operațiuni cu sau pentru Fond folosindu-se de informații 
privilegiate, așa cum sunt acestea prevăzute în reglementările în vigoare. În aceste situații, Autoritatea este în drept sa dispună masuri 
conservatorii corespunzătoare și sa solicite instanței anularea tranzacțiilor frauduloase. 
 
2. INFORMAȚII despre DEPOZITAR și RELAȚIA dintre SOCIETATEA de ADMINISTRARE a INVESTIȚIILOR și DEPOZITAR 
 
2.1. Datele de identificare a depozitarului 
În baza contractului de depozitare încheiat de SAI ERSTE, depozitarul Fondului este Banca Comerciala Romana SA, cu sediul în București, bd. 
Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J40/90/23.01.1991, Cod unic de înregistrare R361757, telefon 
0373.511.715; fax 021.302.19.86, adresa de web: http://www.bcr.ro. 
Banca Comerciala Romana S.A., denumită în continuare „Depozitar”, este o instituție de credit autorizata de Banca Națională a României, potrivit 
legislației aplicabile instituțiilor de credit, înscrisă în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999. 
Depozitarul a fost autorizat de C.N.V.M. prin Avizul nr. 27/04.05.2006 și este înregistrat cu nr. PJR10/DEPR/400010 în Registrul public al Autorității. 
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2.2. Obiectul contractului de depozitare  
Obiectul contractului de depozitare îl constituie asigurarea de către Depozitar a activității de depozitare în conformitate cu reglementările în vigoare, 
activitate prin care este asigurata păstrarea în condiții de siguranță a activelor Fondului, încredințate spre păstrare conform clauzelor contractuale, 
precum și asigurarea unui control permanent, din punct de vedere al legalității, asupra operațiunilor Fondului.  
 
2.3. Durata contractului de depozitare 
SAI ERSTE și Depozitarul au încheiat contractul de depozitare pe o durată de 1 (un) an de la data intrării în vigoare a acestuia. Daca nici una din 
părți nu notifica celeilalte încetarea contractului cu cel puțin 90 de zile înainte de data expirării duratei acestuia, contractul se considera prelungit 
automat în aceleași condiții, considerându-se un acord tacit al Părților. 
 
2.4. Instrucțiunile primite de depozitar de la societatea de administrare a investițiilor 
Depozitarul este informat în scris de către SAI ERSTE despre toate schimbările relevante cu privire la conducerea, organizarea și funcționarea sa, 
precum și despre cele privitoare la modificarea documentelor Fondului pentru care desfășoară activitatea de depozitare. 
SAI ERSTE transmite Depozitarului instrucțiuni în conformitate cu regulile și procedurile operaționale ale instituțiilor pieței de capital, precum și cu 
practica pieței pe care se executa respectivele instrucțiuni. 
SAI ERSTE transmite Depozitarului în timp util instrucțiunile, datele și documentele necesare îndeplinirii obligațiilor acestuia, conform prevederilor 
contractuale, procedurilor de lucru privind desfășurarea operațiunilor de depozitare și reglementărilor în vigoare. 
 
2.5. Remunerarea depozitarului 
Pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile contractului de depozitare, Depozitarul este îndreptățit sa primească, ca remunerație, 
următoarele tipuri de comisioane: 

A. comision de depozitare 
B. comisioane de custodie 

A. Comisionul de depozitare, constituit în trepte în funcție de volumul activelor aflate în depozitare, are o valoare maxima de 0.03% /luna aplicat la 
valoarea medie a Activului Net pentru Calcul Comisioane (ANCC), definit astfel: 
ANCC = Valoarea actualizata a activelor totale - Răscumpărări de plata - Cheltuieli de audit financiar - Cheltuieli estimate, menționate în Prospectul 
de emisiune aprobat de Autoritate - Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie, comision administrare, impozit pe venit, după caz) - 
Comisioane de subscriere (daca este cazul). 
Trecerea de la o treapta de comision la alta se va face începând cu luna următoare celei în care valoarea medie a Activul Net pentru Calcul 
Comisioane (ANCC) al Fondului a atins transele valorice stabilite prin contractul de depozitare.  
B Comisioanele de custodie se percep pentru următoarele activități:  
B.1. Comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețe reglementate din Romania:  

a)păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 0,1% anual aplicat la valoarea medie a portofoliului de instrumente financiare aflat în 
custodie; 
b) decontare fonduri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie;  

Comisioanele percepute de Depozitarul Central pentru serviciile de compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, atât 
pe baza neta cat și pe baza bruta, conform listei de tarife și comisioane datorate de participanții la sistemul de compensare decontare și 
registru, agenții custode și participanții compensatori din Codul Depozitarului Central + Comisionul fix pe transe valorice: maxim 8 lei. 
c) procesare transferuri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie:maxim 15 lei. 
d) servicii de corporate action: maxim 15 lei/ notificare/colectare; 

B.2. Comisioanele maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare emise pe piețe externe:  
a) păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 
- maxim 0.55% anual, aplicat la valoarea medie lunara a portofoliului de instrumente financiare aflate în custodie; 
- comision minim pentru un simbol: 4,00 EUR anual  
- comision minim pentru un cont de custodie: 16,00 EUR anual 

b) decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare ale emitenților din alte state: 
- maxim 200 EUR/tranzacție. 
c) servicii de corporate action: maxim 10 EUR / colectare. 

 
2.6. Responsabilitățile depozitarului 
Depozitarul trebuie: 
a) sa se asigure ca vânzarea, emiterea, răscumpărarea sau anularea titlurilor de participare sunt efectuate de către SAI ERSTE, în numele 
Fondului, în conformitate cu reglementările în vigoare și cu prezentele Reguli; 
b) sa se asigure ca valoarea titlurilor de participare este calculata în conformitate cu reglementările în vigoare și cu prezentele Reguli; 
c) sa îndeplinească instrucțiunile SAI ERSTE, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare reglementărilor în vigoare ori prezentelor Reguli; 
d) sa se asigure ca, în tranzacțiile având ca obiect activele Fondului, orice suma este achitată în termenul stabilit; 
e) sa se asigure ca veniturile Fondului sunt administrate și calculate în conformitate cu reglementările în vigoare și cu prezentele Reguli; 
Depozitarul înregistrează, verifică, monitorizează și controlează toate activele pe care le deține Fondul și răspunde pentru păstrarea în siguranță a 
tuturor activelor Fondului încredințate spre depozitare. Depozitarul va certifica existenta activelor menționate anterior pe baza de documente. 
Depozitarul informează în scris SAI ERSTE despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea Fondului pentru care desfășoară activitatea de 
depozitare.  
Depozitarul asigura confidențialitatea informațiilor si/sau documentelor primite din partea societății de administrare a investițiilor în procesul de 
evaluare a legalității operațiunilor efectuate de către acesta în contul Fondului. 
Depozitarul răspunde față de SAI ERSTE și față de deținătorii de titluri de participare pentru orice pierdere suferită de aceștia, ca urmare a 
îndeplinirii necorespunzătoare sau neîndeplinirii obligațiilor sale. Răspunderea Depozitarului față de investitori poate fi invocată de către deținătorii 
de titluri de participare, direct sau indirect, prin intermediul SAI ERSTE.  
Este interzis Depozitarului să transfere, să gajeze, să garanteze în orice mod sau să dispună, în orice alt fel de instrumentele financiare sau de 
sumele de bani încredințate spre păstrare în numele Fondului, cu excepția cazului în care există instrucțiuni corespunzătoare și numai în beneficiul 
investitorilor. Această interdicție nu se aplică în cazul dispunerii de către Autoritate a unor măsuri speciale. 



Activele Fondului nu pot face obiectul procedurilor de executare silită declanșate de către creditorii Depozitarului, nu pot fi puse sub sechestru sau 
poprite de către aceștia și nu fac parte din masa credală în caz de faliment al Depozitarului.  
 
2.7. Încetarea contractului de depozitare 
Prezentul Contract încetează de plin drept, fără nicio formalitate suplimentara sau intervenția instanței competente, în următoarele cazuri: 
a) la data expirării duratei contractului, daca una dintre părți a notificat celeilalte intenția de încetare a contractului; 
b) denunțarea unilaterala a contractului de către oricare dintre părți, numai ulterior acordării celeilalte părți a unui preaviz de minimum 90 zile 
înaintea ca aceasta sa producă efecte, termen care curge de la data notificării denunțării contractului către Autoritate. Decizia de denunțare a 
contractului este publicata în Buletinul Autorității pe cheltuiala părții care denunța contractul; 
c) prin acordul Părților, cu avizul Autorității. În acest caz, termenul de preaviz prevăzut la lit. b) nu se mai aplica; 
d) în condițiile în care Autoritatea retrage autorizația / avizul de funcționare a oricăreia dintre Parti și / sau Banca Națională a României retrage 
autorizația de funcționare a Băncii Comerciale Romane S.A.; 
e) în condițiile în care Banca Națională a României a inițiat procedurile de supraveghere sau administrare speciala a Băncii Comerciale Romane ori 
s-a deschis procedura falimentului. 
 
2.8. Forța majora în cadrul contractului de depozitare 
Forța majoră exonerează de răspundere partea aflată în imposibilitate de executare a obligațiilor sale cauzate de aceasta. 
Constituie forță majoră orice eveniment imprevizibil, inevitabil, insurmontabil și extrinsec circumstanțelor contractuale, neimputabil debitorului 
obligației, survenind înainte de exigibilitatea obligației și care provoacă imposibilitate de executare totală sau parțială, temporară sau definitivă, a 
uneia sau ale unora din obligațiile debitorului.  
Cazurile de forță majoră sunt considerate, pentru scopurile acestei clauze, circumstanțele care includ, fără restricție: războiul sau situațiile similare 
războiului, revoluția, cutremurul, inundațiile grave, embargoul, precum și orice alte situații ce sunt certificate de Camera de Comerț și Industrie sau 
orice altă autoritate competentă ca fiind cazuri de forță majoră. 
Partea care invocă un eveniment de forță majoră trebuie să comunice celeilalte părți survenirea evenimentului și cauzarea imposibilității de 
executare, în termen de 2 zile de la data survenirii acesteia, urmând ca în termen de 15 zile de la data notificării să transmită certificatul de atestare 
a cazului de forță majoră, eliberat de instituția legal competentă. Totodată, partea care invocă forță majoră trebuie să notifice celeilalte părți 
încetarea evenimentului și a consecințelor sale în privința posibilității de executare în termen de 2 zile de la data la care încetarea a avut loc. În 
cazul în care, din cauza forței majore, Depozitarul se află în imposibilitatea de a-și executa obligațiile, acesta va trebui să asigure imediat, cu 
acordul SAI ERSTE, transferul activelor Fondului către un subdepozitar. 
Dacă imposibilitatea de executare, cauzată de forța majoră, se întinde pe o perioadă care nu depășește 30 zile, executarea obligației afectate este 
suspendată, scadența acesteia prorogându-se cu durata imposibilității de executare, dacă partea creditoare a obligației respective nu notifică altfel.  
Dacă imposibilitatea de executare, cauzată de forța majoră, se întinde pe o perioadă de 30 zile sau mai lungă, oricare dintre părți poate înceta 
contractul fără plata de daune interese.  
Părțile sunt libere să renegocieze contractul pentru adaptarea acestuia la noile circumstanțe ca urmare a forței majore, drepturile prevăzute mai sus 
rămânând rezervate.  
Necomunicarea survenirii evenimentului de forță majoră, a încetării acestuia și a dovezilor de atestare a acestuia în termenele prevăzute mai sus, 
dă dreptul creditorului obligației la daune interese pentru prejudiciile cauzate acestuia pentru necomunicarea la termen. 
 
3. INFORMATII cu privire la FOND 
 
3.1. Descrierea obiectivelor Fondului 
 
3.1.1. Obiectivul investițional al Fondului  
 
Fondul Erste Absolute Return 25 RON a fost autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr. 1870/09.10.2007 și este înregistrat la nr. CSC06FDIR/400042 în 
Registrul public al Autorității.  
Fondul s-a constituit prin contractul de societate autorizat la data de 09.10.2007 și actualizat la data de ___________________. Durata Fondului 
este nedeterminata. 
În conformitate cu standardul European Fund and Asset Management Association (Clasificarea Fondurilor Europene - The European Fund 
Classification EFC Categories, Aprilie 2012), unde și Asociația Administratorilor de Fonduri din România este membră, ținând seama de politica de 
investiții prevăzută în prezentele Reguli, Fondul este un fond de absolute return multi-strategy.  
Obiectivul Fondului constă în mobilizarea de resurse financiare, printr-o ofertă continuă de titluri de participare, în vederea efectuării de plasamente 
pe piețele monetare și de capital, în condițiile unui grad redus spre mediu de risc asumat, specific politicii de investiții prevăzută în prezentele 
Reguli. 
Alocarea strategică reprezintă alocarea portofoliului Fondului pe categorii de active, pe termen lung. Pe termen scurt și mediu, SAI ERSTE poate 
devia semnificativ de la această alocare strategică, pentru a exploata oportunitățile pe care le oferă evoluția piețelor financiare. 
Alocarea strategică a portofoliului Fondului este: 25% acțiuni sau titluri de participare ale O.P.C.V.M și/sau A.O.P.C. care investesc preponderent în 
acțiuni; 75% alte instrumente financiare în condițiile și limitele permise de reglementările în vigoare. 
 
3.1.2. Politica de investiții a Fondului  
Politica de investiții a Fondului are ca obiectiv stabilitatea din punct de vedere al performantei și menținerea unui grad optim de lichiditate, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare.  
Atunci când Fondul va investi în titluri ale altor O.P.C.V.M si/sau A.O.P.C., administrate, direct sau prin delegare, de SAI ERSTE sau de către orice 
altă societate de care aceasta este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă, SAI ERSTE 
sau cealaltă societate nu va percepe comisioane de cumpărare sau răscumpărare în contul investiției Fondului în titlurile altor O.P.C.V.M. și/sau 
A.O.P.C. 
Fondul poate deține titluri de participare ale altor O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C., conform reglementărilor în vigoare, cu condiția ca nivelul maxim al 
comisionului de administrare perceput organismelor de plasament colectiv în care Fondul va investi să fie de maxim 1% pe luna (aplicat la valoarea 
activului total). 
Pentru investițiile efectuate în titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau A.O.P.C. administrate de alte societăți de administrare a investițiilor din 



state membre sau tari terțe, Fondul va putea incasa comisioane (in sens de rambursare), corespunzătoare investiției efectuate în respectivul 
O.P.C., comisioane care vor fi considerate ca și venit al Fondului. 
 
3.1.3. Principalele categorii de instrumente financiare în care investește Fondul 
 
A. Instrumente financiare: 
Investițiile fondului se efectuează exclusiv in: 
a) acțiuni și instrumente ale pieței monetare înscrise sau tranzacționate pe o piață reglementată astfel cum aceasta este definită de legislația în 
vigoare sau tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate din Romania sau dintr-un alt stat membru; 
b) acțiuni și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-o țară terță sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-o 
tară terță, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să fie 
aprobată de Autoritate. 
c) acțiuni nou emise, în următoarele condiții:  

1) condițiile de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacționare pe bursă sau pe o altă piață 
reglementată care operează regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să fie 
aprobată de Autoritate. 
 2) această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune.  

d) titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. cu caracteristicile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din OUG nr. 32/2012, stabilite sau nu 
în state membre, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:  

1) A.O.P.C. sunt autorizate conform unei legislații care prevede că acestea sunt subiectul unei supravegheri echivalate de Autoritate cu aceea 
prevăzută în reglementările în vigoare arintre e Autoritate și autoritatea competentă din statul de origine exista încheiat un acord de cooperare;  
2) nivelul de protecție a investitorilor în respectivele A.O.P.C. este echivalent cu acela al investitorilor în O.P.C.V.M. și, în special, regulile 
referitoare la segregare, împrumuturi și vânzări pe poziția descoperită a valorilor mobiliare și instrumentelor pieței monetare sunt similare 
prevederilor reglementărilor în vigoare;  
3) activitățile A.O.P.C. fac obiectul unor rapoarte semestriale și anuale, care permit o evaluare a activului și a pasivului, a veniturilor și a 
operațiunilor din perioada de raportare;  
4) maximum 10% din activele totale ale celorlalte O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. în care se intenționează să se investească, pot să fie investite în 
titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și A.O.P.C.; 

e) depozite constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadență care nu depășește 12 
luni, cu condiția ca sediul social al instituției de credit să fie situat în România ori într-un stat membru În situația în care acesta se află într-o țară 
terță, instituția de credit trebuie să fie supusa unor reguli prudențiale evaluate de către Autoritate ca fiind echivalente acelora emise de către 
Uniunea Europeană;  
f) instrumente financiare derivate, incluzând și pe cele care implică decontarea finală a unor fonduri bănești, tranzacționate pe o piață reglementată 
în sensul prevederilor pct. a) și b) și/sau instrumente financiare derivate, negociate în afara pieței reglementate, cu îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiții: 

1) activul suport constă în instrumentele prevăzute în prezentul alineat, indici financiari, rata dobânzii și cursul de schimb, în care Fondul poate 
investi, potrivit obiectivelor sale de investiții, așa cum sunt prevăzute în prezentele Reguli; 
2) contrapărțile, în cadrul negocierii derulate în afara piețelor reglementate, sunt entități, subiect al supravegherii prudențiale, care aparțin 
categoriilor aprobate de Autoritate;  
3) instrumentele financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice, de încredere și verificabile, și pot 
fi vândute, lichidate sau poziția poate fi închisă, la inițiativa Fondului, în orice moment, la valoarea lor justă, printr-o tranzacție de sens contrar; 

g) instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, care sunt lichide și au o valoare care poate fi precis 
determinată în orice moment, cu condiția ca emisiunea sau emitentul să fie supuse reglementărilor referitoare la protecția investitorilor și a 
economiilor acestora, cu condiția ca acestea: 

1) să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrală, locală sau regională, de o bancă centrală dintr-un stat membru, de Banca 
Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții, de o țară terță sau, în situația statelor federale, de unul 
dintre membrii componenți ai federației, sau de un organism public internațional, din care fac parte unul sau mai multe state membre, sau  
2) să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe piețele reglementate, menționate de reglementările în vigoare; sau  
3) să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudențiale, potrivit criteriilor definite de legislația europeana sau de o 
entitate care este subiect al unor reguli prudențiale și se conformează acestora, reguli validate de Autoritate ca fiind cel puțin la fel de stricte 
precum cele prevăzute de legislația europeana; sau  
4) să fie emise de alte entități care aparțin categoriilor aprobate de Autoritate cu condiția ca investiții le în astfel de instrumente să fie subiect al 
unei protecții a investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută la pct. 1, 2 și 3, și ca emitentul să fie o societate al cărei capital și rezerve să se 
ridice la cel puțin echivalentul a 10.000.000 euro, care își prezintă și își publică conturile anuale conform legislației europene aplicabile, sau o 
entitate care în cadrul unui grup de societăți care conține una sau mai multe societăți listate, are rolul de a finanța grupul sau este o entitate 
dedicată finanțării vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de finanțare.  

În conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, Fondul nu poate investi în metale prețioase sau înscrisuri care atestă deținerea acestora. 
B. Depășiri 
Fondul poate sa depășească limitele stabilite mai sus în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente valorilor mobiliare sau instrumentelor 
pieței monetare care sunt incluse în activul său. Dacă limitele de deținere sunt depășite din motive independente de controlul Fondului sau ca 
rezultat al exercitării drepturilor de subscriere, acesta trebuie să adopte, ca obiectiv prioritar al tranzacțiilor sale de vânzare, măsuri de remediere în 
cel mai scurt timp a situației, cu respectarea intereselor deținătorilor de titluri de participare.  
În conformitate cu prevederile art. 87 din OUG nr. 32/2012 și având în vedere Decizia Autorității nr. _________________, Fondul poate să dețină 
până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice 
locale ale acestuia sau de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre, și anume European Bank for 
Reconstruction and Development (Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare) și European Investment Bank (Banca Europeană de 
Investiții). Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie să dețină valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase emisiuni 
diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare aferente oricăreia dintre cele șase emisiuni să nu depășească 30% din 
totalul activelor sale. 
 



3.1.4. Tehnici de administrare a portofoliului 
 
În activitatea de administrare a portofoliului, SAI ERSTE: 
- va utiliza investirea în instrumente financiare derivate atât pentru realizarea obiectivelor prevăzute de prezentele Reguli, cât și pentru acoperirea 
riscului; 
- va efectua operațiuni de piață monetară, respectiv cumpărări / vânzări reversibile de active eligibile pentru tranzacționare: 
a) cumpărări reversibile - tranzacții reversibile în cadrul cărora Fondul cumpără active eligibile pentru tranzacționare, cu angajamentul contraparții 
de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției; transferul proprietății asupra activelor 
eligibile respective se realizează prin mecanismul „livrare contra plată“; 
b) vânzări reversibile - tranzacții reversibile în cadrul cărora Fondul vinde active eligibile pentru tranzacționare, angajându-se să răscumpere 
respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției; transferul proprietății asupra activelor eligibile respective se 
realizează prin mecanismul „livrare contra plată“; 
 
3.1.5. Durata recomandata de investire 
Având în vedere natura plasamentelor care urmează a fi realizate de Fond, se recomandă investitorilor plasarea resurselor financiare pe un termen 
de minim cinci (5) ani. 
 
3.1.6. Factori de risc 
Investiția în fonduri deschise de investiții comportă atât avantajele care îi sunt specifice, cât și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi 
pentru investitor, veniturile rezultate din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul.  
SAI ERSTE stabilește, implementează și menține o politică de administrare a riscului adecvată și documentată care identifică riscurile la care este 
sau ar putea fi expus Fondul, respectiv: 
a) risc de piață reprezintă riscul de pierdere care decurge din fluctuația valorii de piață a pozițiilor din portofoliul Fondului, fluctuație care poate fi 
atribuită modificării variabilelor pieței, cum ar fi ratele dobânzii, ratele de schimb valutar, prețurile acțiunilor și ale mărfurilor sau solvabilitatea unui 
emitent;  
b) risc de contraparte reprezintă riscul de pierdere care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o tranzacție să nu își îndeplinească obligațiile 
înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent tranzacției;  
c) risc de lichiditate reprezintă riscul ca o poziție din portofoliul Fondului să nu poată fi vândută, lichidată sau închisă cu costuri limitate într-un 
interval de timp rezonabil de scurt, fiind afectată capacitatea Fondului de a-și respecta în orice moment obligațiile de răscumpărare și plată. 
d) risc operațional reprezintă riscul de pierdere care decurge din caracterul necorespunzător al proceselor interne și din erori umane și deficiențe 
ale sistemelor SAI ERSTE sau din evenimente externe și include riscul juridic și de documentare și riscul care decurge din procedurile de 
tranzacționare, decontare și evaluare desfășurate în numele Fondului.  
SAI ERSTE evaluează, monitorizează și revizuiește periodic caracterul adecvat și eficiența politicii de administrare a riscului și notifică Autorității 
orice modificare importantă a politicii de administrare a riscului. 
 
3.2. Analiza oportunităților de investiție 
Analiza oportunităților de investire se efectuează de către Direcția Investiții, decizia privind plasarea resurselor Fondului luându-se cu respectarea 
prevederilor reglementărilor în vigoare, a politicii de investiții prevăzută de prezentele Reguli și în conformitate cu procedurile și politicile interne 
aprobate de Directoratul SAI ERSTE. 
 
3.3. Informații cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea și anularea titlurilor de participare 
 
3.3.1. Descrierea caracteristicilor titlurilor de participare 
Titlul de participare emis de Fond reprezintă o deținere de capital a unei persoane fizice, juridice sau a unei entități fără personalitate juridică în 
activele Fondului, denominate în lei, dematerializate, sub formă de înregistrare în cont.  
Titlurile de participare sunt de un singur tip, plătite integral în momentul subscrierii, conferind deținătorilor drepturi și obligații egale și sunt 
răscumpărabile continuu din activele Fondului, la cererea investitorilor. 
Valoarea unui titlu de participare se rotunjește la 4 zecimale. 
Fondul nu va emite alte instrumente financiare în afara titlurilor de participare. Participarea la Fond este deschisă oricărei persoane fizice, juridice 
sau entități fără personalitate juridică, română sau străină, care aderă la Fond prin semnarea Declarației de adeziune și a Cererii de subscriere 
pentru titluri de participare și plătește suma subscrisă în contul colector al Fondului. De asemenea, participarea la Fond se poate face și în urma 
dobândirii de titluri de participare prin moștenire sau fuziune. 
Având în vedere prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din străinătate 
obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii, persoanele nou intrate nu pot 
investi direct sau indirect în Fond.  
Persoanelor fizice autorizate (PFA) li se aplică aceleași prevederi ale documentelor Fondului ca și investitorilor persoane fizice.  
Investitorii pot efectua operațiuni de subscriere / răscumpărare în orice localitate din țară în care există sedii ale distribuitorilor, precum și la sediul 
SAI ERSTE. 
 
3.3.2. Proceduri pentru subscrierea titlurilor de participare  
Prin aderarea la Fond, investitorii devin parte a contractului de societate și se supun prevederilor Prospectului de emisiune al Fondului. SAI ERSTE 
va publica în Ziarul Financiar o notificare referitoare la modificarea documentelor Fondului, ori de câte ori această operațiune are loc.  
Declarația de adeziune cuprinde mențiunea: „Prin prezenta certific că am primit, am citit și am înțeles prevederile Prospectului de emisiune al 
Fondului Deschis de Investiții ERSTE Absolute Return 25 RON”.  
Cererea de subscriere, însoțită de dovada plății, odată depusă la sediile distribuitorilor sau la sediul SAI ERSTE, după caz, este irevocabilă.  
În cazul persoanelor fizice, Declarația de adeziune și Cererea de subscriere inițială sunt completate și semnate de titular. Investitorii persoane fizice 
pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți pentru efectuarea operațiunilor ulterioare de subscriere/răscumpărare, fie (i) completând Clauza de 
împuternicire a Declarației de adeziune cu datele de identificare ale împuternicitului / împuterniciților, fie (ii) printr-o o procura în forma autentica în 
acest sens. 
În cazul persoanelor juridice, Declarația de adeziune și Cererea de subscriere inițială pot fi completate și semnate fie de către reprezentanții legali, 



fie de către persoanele împuternicite în acest sens, pe baza unei procuri în forma autentica. Dacă operațiunile ulterioare celei inițiale urmează să 
fie efectuate și/sau de altă persoană decât reprezentantul legal, acesta completează Clauza de împuternicire a Declarației de adeziune cu datele 
de identificare ale împuternicitului sau printr-o o procură în forma autentica în acest sens. 
Calitatea de investitor și deținerea de titluri de participare este atestată de Certificatul de investitor. La efectuarea primei operațiuni de cumpărare 
de titluri de participare, SAI ERSTE deschide investitorului un cont de investiții, eliberându-i Certificatul de investitor. 
Participarea inițiala este de minim 10.000 lei. 
Orice deținător de titluri de participare are obligația de a deține în permanență cel puțin un titlu de participare.  
 
3.3.3. Proceduri pentru răscumpărarea titlurilor de participare  
Investitorii au dreptul de a răscumpăra oricând, integral sau parțial, titlurile de participare deținute. În cazul în care, ca urmare a unei Cereri de 
răscumpărare, investitorul ar ramane cu mai puțin de un titlu de participare, în mod obligatoriu, cu aceeași ocazie, va fi răscumpărata automat și 
fracțiunea reziduala. 
Cererea de răscumpărare, odată depusa la sediile distribuitorilor sau la sediul SAI ERSTE, este irevocabila. 
Cererea de răscumpărare poate fi depusă, în cazul persoanelor fizice, atât de către titulari, cât și de către împuterniciții acestora.  
În cazul persoanelor juridice, Cererea de răscumpărare poate fi depusă de către reprezentanții legali sau de către persoanele împuternicite în acest 
sens. 
Pe baza Cererii de răscumpărare, SAI ERSTE calculează suma cuvenită investitorului, iar unitățile distribuitorilor vor efectua plata răscumpărărilor 
numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare de la SAI ERSTE. 
Nu se efectuează plăți în numerar la sediul SAI ERSTE sau la sediile distribuitorilor. 
Plata prin virament se efectuează în contul indicat de investitor, respectiv de către împuternicit, în Cererea de răscumpărare. La plata prin virament 
a sumei cuvenite la răscumpărare, eventualele comisioane interbancare cad în sarcina investitorului. În cazul unor neconcordante sau erori în 
datele personale transmise de investitori în vederea transferării sumelor cuvenite, comisioanele suplimentare aferente operațiunilor efectuate în 
plus se recuperează integral de la investitor. 
 
3.3.4. Suspendarea emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare 
În situații excepționale și numai pentru protejarea interesului deținătorilor de titluri de participare, SAI ERSTE poate suspenda temporar 
subscrierea/răscumpărarea titlurilor de participare, cu respectarea prevederilor reglementărilor în vigoare și ale prezentelor Reguli și va comunica 
Autorității, fără întârziere, decizia sa. În cazul în care Autoritatea apreciază că suspendarea dispusă de SAI ERSTE nu s-a făcut cu respectarea 
prevederilor aplicabile sau prelungirea acesteia afectează interesele investitorilor, Autoritatea este în drept să dispună ridicarea suspendării. 
Autoritatea decide suspendarea subscrierii și rascumpararii de titluri de participare în cazul fuziunii Fondului cu unul sau mai multe fonduri pana la 
finalizarea procesului de fuziune.  
Pentru protecția interesului public și a investitorilor, Autoritatea poate decide temporar suspendarea sau limitarea emisiunii și/sau răscumpărării 
titlurilor de participare ale Fondului. Actul de suspendare va specifica termenii și motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungita și în cazul în 
care motivele suspendării se mențin.  
Dacă depozitarul informează Autoritatea cu privire la refuzul SAI ERSTE de a furniza informații și/sau documente, Autoritatea poate suspenda 
emisiunea și răscumpărarea de titluri de participare până la clarificarea situației pentru o perioadă de cel mult două zile lucrătoare. Actul de 
suspendare va specifica termenii și motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită și după ce termenul stabilit inițial a expirat, în cazul în care 
motivele suspendării se mențin 
 
3.3.5. Distribuirea titlurilor de participare 
Distribuția titlurilor de participare emise de Fond se poate face direct de către SAI ERSTE și prin intermediul unor societăți comerciale (distribuitori) 
autorizate sa presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în baza contractelor de distribuire pe care 
aceștia le încheie cu SAI ERSTE, cu avizul prealabil al Autorității. 
SAI ERSTE a încheiat contract de distribuire a titlurilor de participare emise de Fond cu Banca Comercială Română S.A., cu sediul central în 
București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, tel: 0800 801 227 sau 021 407 42 00; e-mail: DOG.BOCD@bcr.ro sau contact.center@bcr.ro. 
Distribuția de titluri de participare se poate realiza și prin intermediul agenților de distribuție. Agenții de distribuție sunt persoane fizice avizate și 
înscrise în Registrul public al Autorității care își desfasoara activitatea în numele SAI ERSTE în baza unor relații contractuale și nu pot presta 
activități de distribuție în nume propriu. Agenții de distribuție nu pot fi implicați în operațiunile de încasări și plăți de la, sau către investitorii Fondului. 
Lista agenților de distribuție este disponibila pe site-ul www.erste-am.ro.  
 
3.3.6. Modalitati de anulare sau transfer a titlurilor de participare 
A. Anularea de titluri de participare se face ca urmare a depunerii unei Cereri de răscumpărare. 
Anularea titlurilor de participare emise de Fond și evidențierea acestei operațiuni în contul de investiții al investitorului se realizează în funcție de 
momentul înregistrării Cererii de răscumpărare, astfel: 
a) pentru răscumpărările înregistrate înainte de ora 16:00, în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a Cererii de răscumpărare; 
b) pentru răscumpărările înregistrate după ora 16:00, în a doua zi lucrătoare după data înregistrării Cererii de răscumpărare. 
B. Transferul titlurilor de participare se face în următoarele cazuri: 
a) în cazul decesului titularului, dacă cel puțin unul dintre moștenitori optează pentru menținerea investiției în Fond; numărul de titluri de participare 
cuvenite se transferă pe numele acestuia, la data la care respectivul moștenitor prezintă copia legalizată a documentului care atestă finalizarea 
succesiunii. Fiecare moștenitor devine proprietarul unui număr de titluri de participare ce îi revin conform actului de succesiune; 
b) în cazul în care persoana juridică deținătoare de titluri de participare fie fuzionează, fie își schimba Codul unic de înregistrare în condițiile 
reglementărilor în vigoare, titlurile de participare deținute se transferă în contul de investiții definit cu noile date de identificare, la data prezentării 
documentelor doveditoare. 
 
3.4. Determinarea Valorii Activului Net al Fondului 
 
3.4.1. Regulile de evaluare a activelor 
 
Activele aflate în portofoliul Fondului sunt evaluate astfel: 
1. Acțiunile admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele 
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reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate la prețul 
de închidere al secțiunii de piață considerată piața principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele 
reglementate, inclusiv sistemele alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează 
calculul. 
2. Dacă acțiunile sunt admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât piețele reglementate, 
inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare, din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru, se evaluează 
la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piața principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât 
piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării determinata conform art. 9 
din Regulamentul CE nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE aferent zilei pentru care se 
efectuează calculul. 
3. Acțiunile suspendate de la tranzacționare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de tranzacționare, în cazul apariției unor evenimente de 
natura celor prevăzute la art. 224 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 vor fi evaluate la prețul mediu ponderat aferent ultimelor 30 de zile, calculat până 
la data apariției unui asemenea eveniment. În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca prima zi de 
netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioara celei în care respectiva acțiune a fost suspendată. 
4. Acțiunile care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altui sistem de tranzacționare decât piețele reglementate, 
inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru și acțiunile admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în 
cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, dar netranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare, sunt 
evaluate la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaționale de evaluare (abordarea prin piață, 
abordarea prin venit, abordarea prin cost etc.) în care este utilizat principiul valorii juste, aprobate de către Directoratul SAI ERSTE.  
În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care 
respectiva acțiune nu a mai înregistrat tranzacții. 
5. Acțiunile care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altui sistem de tranzacționare decât piețele reglementate, 
inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate la valoarea zero daca:  
a) nu sunt disponibile situațiile financiare anuale și nici raportările financiare semestriale în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere; 
b) societățile înregistrează capitaluri proprii negative.  
6. Acțiunile societăților comerciale aflate în procedura de insolventa sau reorganizare, în procedura de lichidare judiciară sau alte forme de lichidare 
și a celor aflate în încetare temporară sau definitivă de activitate sunt incluse în activul net al Fondului la valoarea zero, de la data la care anunțul a 
fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează. 
7. În cazul societăților comerciale aflate în procedura de insolventă sau reorganizare, ale căror acțiuni au fost readmise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare ca urmare a emiterii unui hotărâri judecătorești definitive și irevocabile privind confirmarea de 
către judecătorul sindic desemnat a planului de reorganizare a respectivului emitent, evaluarea respectivelor acțiuni se va face cu respectarea 
prevederilor de la pct. 1. 
8. În situația splitării/consolidării valorii nominale a unor acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât 
piețele reglementate, acțiunile rezultate prin splitare se evaluează, anterior introducerii la tranzacționare a acestora, prin împărțirea prețului anterior 
splitării la coeficientul de splitare, respectiv prin înmulțirea cu coeficientul de consolidare. 
9. Dividendele, precum și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani rezultate în urma participării la majorările de capital sunt înregistrate în 
activul Fondului în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai beneficiază de dividend sau în prima zi în care investitorii care 
cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital; 
10. În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, fără emiterea de drepturi de preferință, 
acțiunile cuvenite și suma datorată de Fond ca urmare a participării la majorarea capitalului social sunt înregistrate în activul Fondului astfel: 
a) în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital,în situația în care prețul de piață este mai mare 
decât prețul de subscriere, iar SAI ERSTE decide să participe la majorarea de capital social a emitentului; 
b) la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situația în care nu sunt întrunite condițiile menționate pct. a). 
În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, cu emiterea de drepturi de preferință, acțiunile 
cuvenite sunt înregistrate în activul Fondului la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social. 
11. Evaluarea acțiunilor deținute de Fond ca urmare a participării la majorarea de capital social fără contraprestație în bani, precum și a celor cu 
contraprestație în bani înregistrate în active conform prevederilor pct. 10. lit. a) se realizează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată 
piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative de tranzacționare de 
către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul; suma datorată ca urmare a participări i la 
majorarea capitalului social, înregistrată în activ conform prevederilor pct. 10 lit. a) se evaluează la valoarea de subscriere; 
12. În cazul în care, majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferință, acestea vor fi înregistrate în activul Fondului în prima 
zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.  
Până la momentul primei zile de tranzacționare evaluarea drepturilor de preferință se realizează la valoarea teoretică.  
Valoarea teoretică a dreptului de preferință se calculează conform formulei: 
Valoarea teoretică a dreptului de preferință = (prețul de piață al acțiunilor vechi - prețul de subscriere 
de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință) *[număr de acțiuni noi/(număr de acțiuni vechi + 
număr de acțiuni noi)] *[ număr de acțiuni vechi/număr de drepturi de preferința emise], 
unde prețul de piață al acțiunilor vechi este reprezentat de prețul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acțiuni au dreptul de a participa 
la majorarea de capital. 
Ulterior admiterii la tranzacționare, drepturile de preferință vor fi evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a 
pieței respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. În cazul în care nu se vor înregistra tranzacții, se va menține evaluarea la valoarea 
teoretica. 
Ulterior perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință și până la momentul exercitării acestora, drepturile de preferință vor fi evaluate la 
ultimul preț de închidere din perioada de tranzacționare și evidențiate în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat”. 
La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul Fondului acțiunile cuvenite. 
13. Dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani, precum și cele distribuite cu contraprestație în bani și sumele cuvenite Fondului 
se evidențiază în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat” în cadrul activelor Fondului. 
În situația în care dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani nu sunt încasate în termenul legal, acestea vor fi incluse în activ la 
valoarea zero; 
14. Instrumentele financiare cu venit fix admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile pe o piață reglementată sau în cadrul altor 



sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru 
sau nemembru sunt evaluate prin utilizarea unor cotații de piata, în situația existentei unor repere de preț relevante publicate de instituții oficiale 
recunoscute la nivel International (ex. BNR, Bloomberg, Reuters). 
15. Instrumentele financiare cu venit fix neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare altele 
decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau nemembru sau 
admise la tranzacționare pe o piata reglementata, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate dar 
netranzacționate în ultimele 30 de zile, sunt evaluate prin utilizarea unor cotații de piata, în situația existentei unor repere de preț relevante 
publicate de instituții oficiale recunoscute la nivel International (ex. BNR, Bloomberg, Reuters). În scopul numărării celor 30 de zile de 
netranzacționare, se va lua în considerare ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioara celei în care respectivul emitent nu a mai 
înregistrat tranzacții. 
16. În cazul inexistentei unor repere de preț relevante instrumentele financiare cu venit fix prevăzute la pct. 14 și pct. 15 vor fi evaluate prin metoda 
bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului, precum și a discount-ului sau primei de 
achiziție, față de valoarea nominală, până la scadență. 
17. Instrumentele pieței monetare sunt evaluate prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data 
efectuării plasamentului, precum și a discount-ului sau primei de achiziție, față de valoarea nominală, până la scadență. 
18. Depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate prin recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării 
plasamentului. 
19. Depozitele structurate sunt evaluate pe baza principiului de recunoaștere zilnica a dobânzii minime garantate care va fi bonificata de banca. În 
situația negarantării unei dobânzi minime, evaluarea se face la dobânda minima de cont curent. La scadenta, daca evoluția activului suport s-a 
încadrat în condițiile constituirii depozitului, se va recunoaște diferența pozitiva de dobânda pentru toata perioada de la momentul constituirii 
depozitului.  
20. Depozitele cu plata dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale constituite ca depozit pe toata 
durata depozitului.  
21. Deținerile din conturile curente sunt evaluate prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul; sumele 
existente în conturi curente la instituțiile de credit care se afla în procedura de faliment se evaluează la valoarea 0 (zero).  
22. Instrumentele financiare derivate admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare pe o piața reglementata sau 
în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din Romania, dintr-un stat membru sau 
nemembru sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referința furnizat în cadrul sistemelor 
alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul. 
23. Instrumentele financiare derivate admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât 
piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare din Romania, dintr-un stat membru sau 
nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor 
alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei având cel mai mare grad de lichiditate ș i frecventa a 
tranzacționării, determinata conform art. 9 din Regulamentul CE nr. 187/2006 al Comisiei, de punere în aplicare a Directivei 2005/39/CE, aferent 
zilei pentru care se efectuează calculul.  
24. Instrumentele financiare derivate neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele 
reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru și instrumentele financiare derivate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate dar netranzacționate 
în ultimele 30 zile de tranzacționare se evaluează la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele 
internaționale de evaluare (abordarea prin piață, abordarea prin venit, abordarea prin cost etc.) în care este utilizat principiul valorii juste, aprobate 
de către Directoratul SAI ERSTE.  
În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca primă zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care 
respectivul instrument nu a mai înregistrat tranzacții. 
25. Titlurile de participare ale A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare pe o 
piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din Romania, 
dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință 
furnizat în cadrul sistemelor alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul.  
26. Titlurile de participare ale A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor 
sisteme, altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare din Romania, dintr-un 
stat membru sau nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în 
cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecventa a tranzacționării, determinata conform art. 9 din Regulamentul CE 
nr. 187/2006 al Comisiei, de punere în aplicare a Directivei 2005/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.  
27. Titlurile de participare a unui A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de 
tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru sau admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate dar netranzacționate 
în ultimele 30 zile de tranzacționare sunt evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată.  
28. În cazul în care unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referință 
comunicat de Banca Națională a României în ziua pentru care se efectuează calculul. Dacă elementele de activ sunt denominate în valute pentru 
care Banca Națională a României nu stabilește curs de referință, se utilizează cursul de referință al monedei respective fata de euro, comunicat de 
Banca Centrala a tarii în moneda căreia este denominat elementul de activ, și cursul EUR/RON comunicat de Banca Națională a României în ziua 
pentru care se efectuează calculul. 
 
3.4.2. Metoda de calcul a valorii activului net 
Calculul valorii unitare a activului net al Fondului la o anumită dată se realizează astfel: 
Valoarea unitară             Valoarea netă a activelor Fondului la acea dată (1) 
a activului net la acea dată  =  --------------------------------------------------------------------------------------- 

Număr total de titluri de participare în circulație la acea dată (2) 
(1) Valoarea netă a activelor Fondului se calculează astfel: 
Valoarea activului net al Fondului = Valoarea totală a activelor Fondului - Valoarea obligațiilor Fondului 
Valoarea totala a activelor Fondului se calculează zilnic prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliu, evaluate conform prevederilor 

 



punctului 3.4.1. 
(2) Numărul de titluri de participare aflate în circulație se stabilește ca diferență între numărul de titluri de participare emise și numărul de titluri de 
participare răscumpărate pana la data efectuării calculului. 
 
3.4.3. Frecventa calculării valorii activului net 
Valoarea activului net, valoarea unitara a activului net și numărul de investitori se calculează zilnic de către SAI ERSTE și se certifica de către 
Depozitar. 
 
3.4.4. Mijloacele, locurile și frecventa publicării valorii activului net 
Valoarea activului net și valoarea unitara a activului net vor fi publicate de către SAI ERSTE zilnic pentru fiecare zi lucrătoare în „Ziarul Financiar” și 
pe site-ul www.erste-am.ro și vor fi afișate zilnic pentru fiecare zi lucrătoare la sediul SAI ERSTE, la toate unitățile Depozitarului, precum și la 
sediile distribuitorilor. 
Suplimentar, investitorii care au conturi curente deschise la Banca Comercială Romană S.A. și beneficiază de serviciul de internet banking oferit de 
aceasta, pot vizualiza istoricul operațiunilor cu titluri de participare, precum și soldul și valoarea la zi a acestora. 
SAI ERSTE poate decide, în conformitate cu standardul de Grup și reglementările în vigoare, publicarea și a altor informații suplimentare referitoare 
la rezultatele Fondului: evoluția pentru anumite perioade (ex: lunara, trimestriala, semestriala, anuala, de la lansare etc.), număr de investitori, 
structura portofoliului.  
 
3.4.5. Valoarea inițială a titlului de participare 
Valoarea unui titlu de participare se modifica pe tot parcursul existentei Fondului. 
Valoarea inițială a unui titlu de participare emis de Fond a fost de 10.000 RON. 
În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, SAI ERSTE poate solicita Autorității aprobarea conversiei 
titlurilor de participare. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unui titlu de participare să nu scadă sub echivalentul în lei al unui 
Euro, la data efectuării conversiei.  
Aprobarea de către Autoritate și notificarea către investitori a conversiei titlurilor de participare se realizează cu respectarea procedurii pentru 
modificarea prevederilor Prospectului de emisiune. 
 
3.5. Înlocuirea societății de administrare a investițiilor și a depozitarului 
 
3.5.1. Încetarea funcției de administrare 
Administrarea Fondului de către SAI ERSTE încetează de drept daca acesta renunța la administrare cu notificarea prealabila a Autorității și după 
desemnarea unui nou administrator sau dacă Autoritatea retrage autorizația SAI ERSTE, în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare. 
Autoritatea este în drept să retragă autorizația acordată SAI ERSTE în următoarele condiții: 
a) nu desfășoară nici o activitate autorizată, pe o perioadă mai mare de 6 luni; 
b) solicită expres retragerea autorizației; 
e) nu respectă reglementările în vigoare privind adecvarea capitalului; 
d) nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza emiterii autorizației; 
e) autorizația a fost obținută pe baza unor declarații sau informații false ori care au indus în eroare; 
f) a încălcat grav și/sau sistematic prevederile reglementărilor în vigoare; g)  alte cazuri prevăzute de reglementările în vigoare. 
Retragerea autorizației se face prin: 
a) decizie, la solicitarea expresă a SAI ERSTE; 
b) prin ordonanță de sancționare cu respectarea reglementărilor în vigoare, caz în care Autoritatea desemnează un administrator provizoriu care va 
efectua numai acte de administrare pentru conservarea patrimoniului Fondului, precum și transferul obligatoriu al administrării către o altă societate 
de administrare a investițiilor și publicarea acestei situații, cu depunerea tuturor diligențelor necesare în acest sens. Comisionul administratorului 
provizoriu nu va fi mai mare decât limita maximă a comisionului de administrare perceput de SAI ERSTE și este plătit din activul entităților 
administrate provizoriu. Termenul de declanșare a procedurii de desemnare a administratorului provizoriu nu va fi mai mare de 10 zile lucrătoare de 
la data retragerii autorizației SAI ERSTE. În termen de 15 zile de la numirea sa de către Autoritate, administratorul provizoriu va publica, în cel puțin 
trei cotidiane naționale, lista entităților preluate în administrare temporară și va face cunoscută, pe această cale, disponibilitatea sa de a primi 
solicitări de preluare a respectivelor entități, în vederea administrării acestora de către alte societăți de administrare a investițiilor. 
Administratorul provizoriu este obligat să pună la dispoziția solicitanților toate informațiile pentru ca aceștia să ia o hotărâre în cunoștință de cauză. 
În analiza ofertelor primite, administratorul provizoriu trebuie să ia în calcul următoarele criterii: 

a) nivelul capitalului inițial al societății de administrare a investițiilor ofertante; 
b) gradul în care rețeaua de distribuție pe care o poate asigura noua societate de administrare a  investițiilor acoperă rețeaua de 

distribuție inițială; 
c) comisionul de administrare propus; 
d) experiența și performanțele obținute în activitatea de administrare; 
e) volumul activelor administrate la momentul evaluării; 
f) sancțiunile aplicate de Autoritate, după caz. 

Administratorul provizoriu are obligația ca, în termen de maximum 90 de zile de la desemnarea sa, să identifice și să propună  Autorității numirea 
unei alte societăți de administrare a investițiilor. Pe perioada desfășurării activității sale, administratorul provizoriu întocmește și publică rapoartele 
aferente activității entităților preluate în administrare temporară, în termenul și conform cerințelor prevăzute de prezentul regulament. În cazul în 
care administratorul provizoriu depășește acest termen, C.N.V.M. poate prelungi mandatul acestuia, o singură dată pentru o perioadă de 90 de zile 
sau poate hotărî schimbarea lui, schimbare care trebuie să se producă într-un interval de maximum 15 zile de la terminarea mandatului 
precedentului administrator provizoriu. 
În cazul în care, nici ulterior expirării termenelor prelungite, nu a fost propus o alta societate de administrare a investițiilor, Autoritatea este în drept 
să dispună lichidarea Fondului și să numească un lichidator. 
În cazul nerespectării obligațiilor sale, administratorul provizoriu va restitui Fondului administrat temporar comisioanele încasate.  
Efectele retragerii autorizației. Obligațiile societății de administrare a investițiilor 
La data comunicării ordonanței de sancționare cu retragerea autorizației, SAI ERSTE: 
a) încetează orice activități de administrare, inclusiv a Fondului;b)  începe transferul atribuțiilor și operațiunilor specifice activității de administrare 
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către administratorul provizoriu desemnat, inclusiv transferul registrelor și evidențelor, al corespondenței, materialelor publicitare, contractelor și a 
oricăror alte documente, în original, ale Fondului. Transferul trebuie să se încheie în cel mult 10 zile de la data comunicării ordonanței de 
sancționare. 
Retragerea autorizației SAI ERSTE nu produce efecte asupra derulării contractelor de depozitare a Fondului. Depozitarul trebuie să-și 
îndeplinească în continuare atribuțiile până la încheierea unui contract de depozitare cu noua societate de administrare a investițiilor sau, după caz, 
până la predarea activelor către un nou depozitar. 
În termen de 30 de zile de la retragerea autorizației, societatea de administrare a investițiilor elaborează și comunică Autorității un raport de 
încetare a activității și de transferare a atribuțiilor, urmând ca ulterior să publice un anunț cu privire la încetarea activității și concluziile respectivului 
raport în Ziarul Financiar și în Buletinul Autorității. Raportul are conținutul și anexele prevăzute pentru raportul anual al Fondului și este auditat de 
un auditor financiar, membru al C.A.F.R. 
 
3.5.2. Încetarea funcției de depozitar 
Depozitarul își poate înceta funcția în următoarele cazuri: 

a) denunțarea contractului, cu un preaviz de cel puțin 90 de zile, din inițiativa unei părți în condițiile stabilite în contract sau prin acordul 
părților; denunțarea este notificată Autorității cu minimum 90 de zile înainte ca aceasta să producă efecte. Decizia de denunțare a contractului de 
depozitare este publicată în Buletinul Autorității, pe cheltuiala entității care denunță contractul. În perioada de 90 de zile de mai sus, societatea de 
administrare are obligația încheierii unui nou contract de depozitare cu o societate avizată de Autoritate Dacă în perioada de 90 de zile nu se 
realizează transferul activelor către un nou depozitar, fostul depozitar are obligația de a notifica Autoritatea, care procedează la restricționarea 
conturilor Fondului până la data efectuării transferului; 

b) inițierea procedurilor de supraveghere sau administrare specială de către B.N.R.; în acest caz, în termen de maximum cinci zile de la 
declanșarea unei asemenea proceduri, societatea de administrare procedează la schimbarea depozitarului Fondului, prin denunțarea unilaterală 
scrisă a contractului;  

c) retragerea avizului./ autorizației de funcționare de către Autoritate, B.N.R. sau autoritățile competente din statul membru care 
supraveghează activitatea instituției de credit. Autoritatea retrage avizul emis: 

i) daca acesta a fost obținut pe baza unor informații sau documente false sau care au indus în eroare; 
ii) daca depozitarul nu respectă dispozițiile legale privind activitățile, obligațiile și răspunderea unui depozitar; 
iii) dacă depozitarului i-a fost retrasă autorizația de către B.N.R. sau de autoritatea competentă din statul membru; 
iv) la solicitarea depozitarului; 
v) in situația în care nu se mai îndeplinesc condițiile de la avizarea depozitarului. 

În cazul retragerii avizului pentru încălcarea de către depozitar a dispozițiilor legale, Autoritatea comunică decizia sa societății de administrare a 
investițiilor. În maximum două zile lucrătoare de la data încheierii noului contract de depozitare, acesta este transmis la Autoritate în vederea 
avizării.  
Depozitarul cedent începe transferul complet al activelor Fondului către noul depozitar în maximum două zile lucrătoare de la avizarea de către 
Autoritate a contractului de depozitare. Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului revine depozitarului, cedent sau primitor, din 
culpa căruia s-a produs prejudiciul respectiv. 
În termen de șapte zile de la încheierea procesului de transfer al activelor Fondului, depozitarul cedent întocmește un raport care conține 
descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor, valoarea certificată a activului net și a activului net unitar, numărul de deținători 
de titluri de participare și numărul de titluri de participare emise, la data la care a fost efectuată ultima operațiune de transfer. Raportul este înaintat 
societății de administrare și Autoritate. 
Prezentele Reguli sunt parte integranta a Prospectul de emisiune al Fondului Deschis de Investiții ERSTE Absolute Return 25 RON, fiind anexa la 
acesta. 

 
 

CONTRACT DE SOCIETATE CIVILĂ 
Fondul Deschis de Investiții ERSTE Absolute Return 25 RON 

 
Prezentul Contract de societate civilă este inițiat de către S.A.I. ERSTE Asset Management S.A., denumită în continuare „SAI ERSTE”, societate 
administrată în sistem dualist, constituită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și conform reglementărilor specifice aplicabile pieței de capital, cu o durată de funcționare nedeterminată, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/17060/2008, Cod unic de înregistrare 24566377, având sediul în București, str. Uruguay nr. 
14, sector 1, tel: 0372 269 999, fax: 0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro; adresa de web: www.erste-am.ro, reprezentată de Dragoș Valentin 
Neacșu, în calitate de Președinte Directorat / Director General și de Valentina Teodora Berevoianu, în calitate de Director Executiv Financiar. 
SAI ERSTE a fost autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. 98/21.01.2009 fiind înregistrată cu numărul PJR05SAIR / 
400028 în Registrul public al Autorității. 
Fondul Deschis de Investiții ERSTE Absolute Return 25 RON, denumit în continuare „Fondul”, se constituie la inițiativa SAI ERSTE, printr-o ofertă 
publică continuă de titluri de participare și este autorizat de Autoritate. 
 
Capitolul I  Denumirea Fondului 
 
Art. 1 Fondul deschis de investiții constituit prin prezentul Contract de societate civilă, denumit în continuare „Contractul”, poartă denumirea ERSTE 
Absolute Return 25 RON. 
 
Capitolul II  Fundamentarea legala a constituirii Fondului 
 
Art. 2 Fondul este o societate simplă fără personalitate juridică, constituită în conformitate cu reglementările în vigoare (e.g. dispozițiile generale 
ale Codului Civil Român, prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență 
nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru completarea 
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale reglementărilor secundare aplicabile). 
 
 



Capitolul III  Durata Fondului 
 
Art. 3 Durata Fondului este nedeterminată.  
 
Capitolul IV  Obiectivele Fondului 
 
Art. 4 Obiectivul Fondului constă în mobilizarea de resurse financiare, printr-o ofertă publică continuă de titluri de participare, în vederea efectuării 
de plasamente pe piețele monetare și de capital, în condițiile unui grad redus spre mediu de risc asumat, specific politicii de investiții prevăzută în 
prezentul Prospect.  
Alocarea strategică a portofoliului Fondului este: 25% acțiuni sau titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. care investesc preponderent 
în acțiuni; 75% alte instrumente financiare în condițiile și limitele permise de reglementările în vigoare. 
Art. 5 Politica de investiții a Fondului are ca obiectiv stabilitatea din punct de vedere al performanței și menținerea unui grad optim de lichiditate, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare. Atunci când Fondul va investi în titluri ale altor O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C., administrate, direct sau prin 
delegare, de SAI ERSTE sau de către orice altă societate de care aceasta este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o deținere 
substanțială, directă sau indirectă, SAI ERSTE sau cealaltă societate nu va percepe comisioane de cumpărare sau răscumpărare în contul 
investiției Fondului în titlurile altor O.PC.V.M. și/sau A.O.P.C. 
Fondul poate deține titluri de participare ale altor O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C., conform reglementărilor în vigoare, cu condiția ca nivelul maxim al 
comisionului de administrare perceput organismelor de plasament colectiv în care Fondul va investi să fie de maxim 1% pe lună (aplicat la valoarea 
activului total). 
Art. 6 Fondul se adresează investitorilor care doresc venituri suplimentare, acceptând ca investiția lor să fie supusă unui grad de risc ca urmare a 
prezenței Fondului pe piața de capital internă și internațională, care doresc să investească sau să economisească sistematic pe durate medii sau 
lungi de timp, pentru atingerea unui obiectiv investițional, ca de exemplu: suplimentarea veniturilor după pensionare, plata unor cheltuieli legate de 
educație, realizarea unei investiții de valoare mare, sporirea averii. 
Art. 7 Politica de investiții a Fondului este elaborată de societatea de administrare și este prezentată în Prospectul de emisiune a Fondului.  
Art. 8 Schimbarea politicii de investiții se face de către societatea de administrare, cu condiția obținerii autorizării Autorității. 
 
Capitolul V  Titluri de participare 
 
Art. 9 Titlul de participare reprezintă o deținere de capital a unei persoane fizice, juridice sau a unei entități fără personalitate juridică în activele 
Fondului, denominată în lei, dematerializată, sub formă de înregistrare în cont și care nu poate fi înscrisă la cota unei burse de valori. 
Titlurile de participare sunt de un singur tip, plătite integral în momentul subscrierii, conferind deținătorilor drepturi și obligații egale și sunt 
răscumpărabile continuu din activele Fondului, la cererea investitorilor. 
Art. 10 Valoarea inițială a unui titlu de participare emis de Fond este de 10.000 RON.  
Art. 11 Participarea la Fond este deschisă oricărei persoane fizice sau juridice, române sau străine, care aderă la Prospectul de emisiune prin 
semnarea Declarației de adeziune la Fond și a Formularului de subscriere pentru titlurile de participare în urma achiziționării de titluri de participare, 
sau în urma dobândirii acestora prin moștenire sau fuziune. 
Persoanelor fizice autorizate (PFA) li se aplică aceleași prevederi ale documentelor Fondului ca și investitorilor persoane fizice.  
Art. 12 Având în vedere prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din 
străinătate obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii, persoanele nou 
intrate nu pot investi direct sau indirect în Fond.  
Art. 13 Investitorii devin parte a Contractului de societate prin semnarea Declarației de adeziune și a formularului de subscriere prin care confirmă 
faptul că au primit, au citit și au înțeles prospectul.  
Conform celor de mai sus, Declarația de adeziune cuprinde mențiunea: „Prin prezenta certific că am primit, am citit și am înțeles prevederile 
Prospectului de emisiune al Fondului Deschis de Investiții ERSTE Absolute Return 25 RON”.  
Prospectul de emisiune și Regulile Fondului sunt elaborate în forma și conținutul prevăzute de reglementările în vigoare și furnizează toate 
informațiile necesare pentru ca investitorul potențial să poată aprecia în deplină cunoștință de cauză investiția pe care o va efectua și, în special, 
riscurile pe care aceasta le implică. 
Art. 14 Fondul nu emite alte instrumente financiare în afara titlurilor de participare. 
Art. 15 Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului. Valoarea unui titlu de participare se rotunjește la 4 
zecimale. 
Art. 16 Numărul titlurilor de participare și activul total al Fondului se supun unor oscilații permanente rezultate atât din emisiunea continuă și 
plasarea prin ofertă publică de titluri de participare suplimentare, cât și din exercitarea de către deținătorii unor astfel de titluri de participare a 
dreptului lor de a le răscumpăra. 
 
Capitolul VI  Societatea de administrare a investițiilor 
 
Art. 17 Administrarea Fondului se face de către SAI ERSTE, societate autorizată de Autoritate în condițiile Legii. Administrarea se realizează în 
baza condițiilor prezentate în Prospectul de emisiune, Regulile Fondului și conform reglementărilor în vigoare. 
Art. 18 SAI ERSTE se obligă ca funcționarea Fondului să se desfășoare cu respectarea reglementărilor în vigoare.  
Art. 19 Valoarea comisionului de administrare este 1,50% pe an, respectiv de 0,125% / lună, calculat la valoarea medie a activului total administrat 
în luna respectivă.  
Comisionul de administrare are valoarea maximă de 1,50% pe an. 
Comisionul de administrare poate fi modificat de societatea de administrare, în sensul creșterii sau scăderii sub valoarea maximală, cu notificarea 
Autorității și după 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor. Societatea de administrare poate crește valoarea maximală numai 
cu autorizarea Autorității și este obligată să facă public noua valoare maximală, cu cel puțin 10 zile înaintea intrării în vigoare. 
 
SAI ERSTE poate modifica valoarea comisionului de administrare, în sensul creșterii sau scăderii acestuia, fără a depăși valoarea maximă, cu 
notificarea Autorității, urmând ca această modificare să intre în vigoare în termen de 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor. 
SAI ERSTE poate crește valoarea maximă numai cu autorizarea Autorității și este obligată să publice, în acest sens, o notă de informare a 
investitorilor, cu cel puțin 10 zile înaintea intrării în vigoare. 



Sumele calculate după procedura detaliată mai jos se vor evidenția zilnic în calculul activelor Fondului. 
Comision de administrare Fond = F% * ATF  
Comisionul de administrare OPC = B% * ATB 
Comisionul de administrare Fond (cu deducere)  
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unde:  
OPC - OPC administrat de SAI ERSTE în care Fondul investește; 
F% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput Fondului;  
ATF - activul total al Fondului și constituie baza de calcul pentru comisionului de administrare al Fondului; 
B% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput OPC în care Fondul a investit; 
ATB _ - activul total al OPC în care Fondul a investit și constituie baza de calcul pentru comisionul de administrare al OPC respectiv; 
Nr. Titluri OPC - numărul de titluri de participare pe care Fondul îl deține în OPC respectiv; 
n - numărul de OPC în care Fondul a investit. 
SAI ERSTE poate acorda investitorilor rambursări (în sensul de comisioane) din comisionul de administrare încasat, în funcție de tipul investitorului, 
valoarea investită și perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implică niciun cost suplimentar Fondului. 
Art. 20 SAI ERSTE reprezintă Fondul în relațiile cu terții, poate să încheie contracte în numele acestuia, să angajeze plăți pentru investiții și 
cheltuieli, urmărind aplicarea politicii sale investiționale, în vederea atingerii obiectivelor acestuia. 
SAI ERSTE transmite investitorilor, atât informațiile și documentele prevăzute de reglementările în vigoare, cât și pe cele solicitate suplimentar de 
aceștia, prin intermediul unui suport durabil, astfel încât investitorul să poată stoca informații care îi sunt adresate personal, într-un mod care să 
permită ca informațiile respective să poată fi consultate ulterior pe o perioadă de timp adaptată scopului acestor informații și care permite 
reproducerea fidelă a informațiilor stocate; suportul durabil include, fără a se limita la: scrisoare simplă sau cu confirmare de primire, fax, e-mail, 
SMS, sistem de vizualizare cu user și parolă pe internet etc. 
Regulile Fondului detaliază atribuțiile SAI ERSTE legate de administrarea Fondului, precum și regulile prudențiale după care aceasta se ghidează. 
Art. 21 Distribuția titlurilor de participare ale Fondului se poate face direct de către SAI ERSTE sau prin intermediul unor societăți comerciale 
(distribuitori) autorizate să presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în baza contractelor de 
distribuție pe care aceștia le încheie cu SAI ERSTE. Detalii privind procedurile de subscriere sau răscumpărare sunt prezentate în Prospectul de 
emisiune și în Regulile Fondului. 
Art. 22 Nerespectarea obligațiilor rezultând din prezentul Contract, referitoare la răscumpărarea titlurilor de participare, dă dreptul persoanei 
prejudiciate la acțiune în justiție. 
Art. 23 Fondul, prin SAI ERSTE, are dreptul la acțiune în justiție împotriva societăților de depozitare și distribuție pentru orice pierdere suferită ca 
urmare a neîndeplinirii culpabile sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor ce fac obiectul contractelor de depozitare și de distribuție, în 
condițiile stabilite prin acestea. 
 
Capitolul VII  Depozitarul 
 
Art. 24 Fondul, prin SAI ERSTE, a încheiat un contract de depozitare a activelor acestuia cu Banca Comercială Română S.A., societate 
administrată în sistem dualist, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 
J40/90/23.01.1991, Cod unic de înregistrare R361757. 
Banca Comercială Română S.A., denumită în continuare „Depozitarul”, este o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, 
înscrisă în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999.  
Depozitarul a fost autorizat de Autoritate prin Avizul nr. 27/04.05.2006 și înregistrat cu numărul PJR10/DEPR/400010 în Registrul public al 
Autorității. 
Art. 25 Pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile contractului de depozitare, Depozitarul este îndreptățit să primească, ca 
remunerație, următoarele tipuri de comisioane: 

A. comision de depozitare 
B. comision de custodie  

A. Comisionul de depozitare, construit în trepte, în funcție de volumul activelor aflate în depozitare, are o valoare maximă de 0,03%/lună, aplicată la 
valoarea medie lunară a Activului Net pentru Calcul Comisioane (ANCC), definit astfel: 
ANCC = Valoarea actualizată a activelor totale - Răscumpărări de plată - Cheltuieli de audit financiar - Cheltuieli estimate, menționate în Prospectul 
de emisiune aprobat de Autoritate - Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie, comision administrare, impozit pe venit, după caz) - 
Comisioane de subscriere (dacă este cazul). 
Trecerea de la o treaptă de comision la alta se va face începând cu luna următoare celei în care valoarea medie lunară a Activului Net pentru 
Calcul Comisioane (ANCC) al Fondului a atins tranșele valorice stabilite prin contractul de depozitare.  
B. Comisioanele de custodie se percep pentru următoarele activități:  
B.1. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețe reglementate din România:  
a) păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 0,1% anual aplicat la valoarea medie a portofoliului de instrumente financiare aflat în custodie; 
b) decontare fonduri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie:  
Comisioanele percepute de Depozitarul Central pentru serviciile de compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, atât pe bază 
netă cât și pe bază brută, conform listei de tarife și comisioane datorate de participanții la sistemul de compensare, decontare și registru, agenții 
custode și participanții compensatori, prevăzute de Codul Depozitarului Central + comisionul fix pe transe valorice: maxim 8 lei; 
c) procesare transferuri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie: maxim 15 lei; 
d) servicii de corporate action: maxim 15 lei / notificare / colectare. 
B.2. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare emise pe piețe externe: 
a) păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 

- maxim 0,55% anual, aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflate în custodie; 



- comision minim pentru un simbol: 4,00 EUR anual; 
- comision minim pentru un cont de custodie: 16,00 EUR anual. 

b) decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare ale emitenților din alte state:  
- maxim 200 EUR/tranzacție. 

c) servicii de corporate action: maxim 10 EUR / colectare. 
Art. 26 Orice modificare a contractului de depozitare intră în vigoare după aprobarea acesteia de către Autoritate, în conformitate cu prevederile 
reglementărilor în vigoare. 
 
Capitolul VIII  Forța majoră 
 
Art. 27 Forța majoră este acel eveniment neprevăzut, obiectiv și imposibil de înlăturat, ivit în cursul executării prezentului Contract și care împiedică 
părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. Cazul de forță majoră va exonera de răspundere partea care îl invocă. 
 
Capitolul IX  Continuarea contractului 
 
Art. 28 În caz de deces, reorganizare sau fuziune a unuia dintre investitori, Fondul își continuă existența prin succesorii legali sau beneficiarii 
îndreptățiți. 
 
Capitolul X  Lichidarea, transformarea, fuziunea Fondului 
 
Art. 29 Lichidarea, transformarea sau fuziunea Fondului se face în conformitate cu reglementările în vigoare. 
Art. 30 Orice modificare apărută în Fond (e.g. lichidare, fuziune etc.) se va face numai cu aprobarea prealabilă a Autorității și numai în termenii și 
condițiile impuse de reglementările în vigoare (e.g. proiect de fuziune, versiune actualizată a prospectului, declarații etc.). 
 
Capitolul XI  Litigii 
 
Art. 31 Orice litigiu în legătura cu executarea sau interpretarea prezentului Contract se va rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care o rezolvare 
amiabilă nu va fi posibilă în termen de maxim 30 de zile de la apariția litigiului, acesta va fi supus spre soluționare instanțelor competente.  
Art. 32 Creditorii SAI ERSTE, ai depozitarului, sub-depozitarilor sau ai deținătorilor de titluri de participare nu pot urmări în justiție activele Fondului, 
în tot sau în parte. 
 
Capitolul XII  Încetarea contractului 
 
Art. 33 Prezentul Contract încetează în situațiile prevăzute de Codul Civil Român sau în cazurile în care Autoritatea retrage autorizația de 
funcționare a Fondului. 
 
Capitolul XIII  Drepturile și obligațiile părților 
 
Art. 34 SAI ERSTE are obligația de a acționa cu diligență profesională maximă, corectitudine și transparență în interesul exclusiv al investitorilor, 
cu respectarea întocmai a reglementărilor prudențiale emise de Autoritate. SAI ERSTE trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea, 
înlăturarea, limitarea pierderilor, precum și pentru exercitarea și încasarea drepturilor aferente valorilor mobiliare și altor active din portofoliul 
administrat. 
Art. 35 SAI ERSTE are obligația de a comunica investitorilor orice informații solicitate cu privire la Fond.  
Art. 36 SAI ERSTE are obligația să evite situațiile care constituie conflict de interese, așa cum este acesta definit de OUG și de reglementările în 
vigoare sau să asigure informarea investitorilor cu privire la cele care apar. 
Art. 37 Drepturile investitorilor Fondului sunt următoarele: 
a) să beneficieze de plata prețului de răscumpărare a titlurilor de participare; 
b) să obțină, la cerere, pe suport durabil, istoricul operațiunilor cu titluri de participare efectuate; 
c) să beneficieze, în condițiile legii, de confidențialitatea operațiunilor; 
d) să garanteze, cu titlurile de participare deținute, pentru credite acordate de Banca Comercială Română S.A., prin încheierea cu banca a unui 
contract de cesiune de creanță, având ca obiect dreptul de răscumpărare a titlurilor de participare, care include atât dreptul de a formula cerere de 
răscumpărare, cât și dreptul de a încasa contravaloarea titlurilor de participare, în limita sumei datorate de titular. SAI ERSTE va bloca operațiunile 
de răscumpărare efectuate din contul investitorului în baza contractului de gaj încheiat între titularul contului de investiții și Banca Comercială 
Română S.A. Deblocarea operațiunilor de răscumpărare se face la primirea de către SAI ERSTE a documentelor care atestă încheierea gajului; 
d) să solicite și să obțină, pe suport durabil, orice informații referitoare la politica de investiții a Fondului și valoarea unitară a activului net la zi. 
Art. 38 Obligațiile investitorilor Fondului sunt următoarele: 
a) să achite comisioanele de subscriere și de răscumpărare, în conformitate cu documentele Fondului; 
b) să verifice corectitudinea înregistrării operațiunilor cu titluri de participare; 
c) să respecte condițiile menționate în Declarația de adeziune. 
 
Capitolul XIV  Dispoziții finale 
 
Art. 39 Prezentul Contract de societate este guvernat de legea română. Pe parcursul funcționării sale, Fondul se va supune reglementărilor legale 
apărute în acest domeniu. 
Art. 40 Prezentul Contract se completează cu dispozițiile Codului Civil Român și ale reglementărilor în vigoare. 
Art. 41. Prezentul Contract se redactează în 2 exemplare și intră în vigoare la data autorizării de către Autoritate. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
 
 



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/114 / 12.09.2013 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28  

din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv  
în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004  
privind piața de capital, 

în baza prevederilor art. 131-133 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de 
administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

în conformitate cu prevederile art. 12 și art. 13 din Dispunerea de măsuri nr. 23/2012, 
analizând solicitarea societății S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. transmisă prin adresele înregistrate  

cu nr. 5578/06.03.2013, nr. 6119/12.03.2013, nr. 6777/18.03.2013, nr. 7129/20.03.2013, 7948/28.03.2013, nr. 8209/29.03.2013,  
nr. 10067/15.04.2013, nr. 10750/18.04.2013, nr. A-4145/30.05.2013, nr. A-7152/17.07.2013, nr. 8695/07.08.2013, nr. 8999/09.08.2013, 
nr. 9075/12.08.2013, nr. 9172/13.08.2013, nr. 9271/13.08.2013, nr. 9937/22.08.2013, nr. 10534/30.08.2013 și nr. 10994/05.09.2013, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 12.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ERSTE MONETAR, în conformitate cu 
prospectul de emisiune, regulile fondului și contractul de societate civilă, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă  
a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează schimbarea denumirii Fondului deschis de investiții din ERSTE MONETAR în ERSTE MONEY MARKET RON. 
Art. 3. Se autorizează nota de informare a investitorilor. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării notei de 
informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile 
lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile  
după publicarea acesteia. 
Art. 4. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, altele decât cele referitoare la 
metodele de evaluare a activelor fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare  
a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute.  
S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în termen de  
24 de ore de la data publicării. 
Art. 5. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor Fondului Deschis de Investiții ERSTE MONEY MARKET RON, 
în baza Dispunerii de măsuri nr. 23/2012, nu se vor aplica prevederile art. 133 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004 cu privire la 
retragerea investitorilor din O.P.C. 
Art. 6. Prezenta autorizație va fi comunicată societății S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. și se publică în Buletinul A.S.F.,  
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

Anexă la Autorizația nr. A/114/12.09.2013 
 

PROSPECT DE EMISIUNE 
al Fondului Deschis de Investiții ERSTE Money Market RON 

autorizat de C.N.V.M. prin Decizia C.N.V.M. nr. 596/04.07.2012  
Numărul CSC06FDIR/400079 din Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară 

 
Prezentul document, elaborat în conformitate cu reglementările în vigoare (e.g. Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, Ordonanța de urgență nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de 
administrare a investițiilor, precum și pentru completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital etc.) și conține informațiile necesare pentru ca 
investitorul potențial să poată aprecia în deplină cunoștință de cauză investiția pe care o va efectua și, în special, riscurile pe care aceasta le 
implică.  
În conformitate cu reglementările în vigoare, Regulile Fondului deschis de investiții ERSTE Money Market RON sunt parte integrantă a prezentului 
Prospect de emisiune, fiind anexă la acesta. 
Informații complete despre Fondul deschis de investiții ERSTE Money Market RON, denumit în continuare „Fondul”, se pot obține la sediul S.A.I. 
ERSTE Asset Management S.A. din București, str. Uruguay nr. 14, sector 1, tel: 0372 269 999, fax: 0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro; 
adresă de web: www.erste-am.ro. Notificări ale S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. vor fi publicate în Ziarul Financiar. 
Aprobarea inițierii și derulării ofertei publice continue de titluri de participare ale Fondului de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare 
(C.N.V.M.) nu implica în nici un fel aprobarea sau evaluarea de către aceasta a calității plasamentului în respectivele titluri de participare, ci 
evidențiază respectarea de către ofertant a prevederilor reglementărilor în vigoare. 
Investiția în Fond nu este un depozit bancar, iar băncile în calitatea lor de acționar al unei societăți de administrare a investițiilor nu oferă nicio 
garanție investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite. 
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Investiția în fonduri deschise de investiții comportă nu numai avantajele ce îi sunt specifice, dar și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor 
pierderi pentru investitori, veniturile rezultate din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul. 
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CAPITOLUL 1  Informații despre societatea de administrare a investițiilor 
 
1.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor 
Societatea de administrare a Fondului Deschis de Investiții ERSTE Money Market RON este S.A.I. ERSTE Asset Management S.A., denumită în 
continuare „SAI ERSTE”, societate administrată în sistem dualist, constituită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile 
comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor specifice aplicabile pieței de capital, cu o 
durată de funcționare nedeterminată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/17060/2008, Cod unic de înregistrare 24566377, 
având sediul în București, str. Uruguay nr. 14, sector 1, tel: 0372 269 999, fax: 0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro; adresă de web: 
www.erste-am.ro.  
SAI ERSTE a fost autorizată de C.N.V.M. prin Decizia nr. 98/21.01.2009 și este înregistrată cu numărul PJR05SAIR/ 400028 în Registrul public al 
Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritatea. 
La data autorizării Prospectului de emisiune, SAI ERSTE nu are sedii secundare.  
SAI ERSTE administrează Fondurile Deschise de Investiții: ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity Romania, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE 
Absolute Return 25 RON, ERSTE Absolute Return 15 EUR, ERSTE Absolute Return 25 EUR și Erste Bond Flexible Romania EUR, precum și 
portofolii individuale de investiții ale persoanelor fizice, juridice sau ale entităților fără personalitate juridică. 
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1.2. Capitalul social al societății de administrare a investițiilor 
Capitalul social subscris și vărsat al SAI ERSTE este de 6.000.000 lei. 
 
1.3. Consiliul de supraveghere și Directoratul 
 
1.4. Consiliul de supraveghere al SAI ERSTE este format din următorii membri: 
Heinz BEDNAR - Președinte al Consiliului de Supraveghere 
Experiență de peste 21 de ani pe piața financiar-bancară austriacă: GiroCredit Bank AG Viena - Departamentul de analiză financiară; 
Vicepreședinte al Investment Bank Austria; CEO Erste Sparinvest KAG; Președinte Directorat Erste Asset Management GmbH; Președinte al 
Austrian Association of Investment Funds (VOIG), membră a European Fund and Asset Management Association (EFAMA).  
Dindar BACTALI - membru al Consiliului de Supraveghere 
În prezent Director Regional Retail BCR Regiunea București; experiență de peste 15 ani pe piața financiar-bancară românească: Director Relații cu 
Clienții Banca Turco-Română și Banca Țiriac; Director de sucursală la Eurom Bank și Libra Bank; Director Regional Regiunea București în cadrul 
Raiffeisen Bank România. 
Lizica Elena FENESAN - membru al Consiliului de Supraveghere 
În prezent Director Regional Retail BCR Regiunea Sud; experiență bancară de peste 10 ani: ABN AMRO, Unicredit România și BCR. Experiența 
profesională acoperă atât domeniul de coordonare vânzări segmente clientelă, cât și managementul riscurilor. Expunere internațională prin 
programul Group Leadership Development la nivelul Grupului Erste Bank. 
 
1.5. Directoratul și conducerea SAI ERSTE este format din următorii membri: 
Dragoș Valentin NEACȘU - Președinte Directorat/Director General Executiv 
Experiență de peste 15 ani pe piața financiară românească și internațională: CEO SNCDD, CEO Raiffeisen Capital & Investment, membru în 
Comitetul Bursei de Valori București, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, reprezentant al României în diferite instituții financiare 
internaționale, membru al echipei de negociere a parteneriatului strategic cu Banca Mondială, negociator al acordului pentru recuperarea creanțelor 
din Irak, promotor al pachetului legislativ privind fondurile ipotecare și al introducerii pensiilor administrate privat; Președinte al Asociației 
Administratorilor de Fonduri din România (A.A.F.) din aprilie 2011; membru al Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România (A.A.F.B.R.); 
fondator al Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (A.P.A.P.R.); absolvent al primei generații a programului canadian MBA, în 
baza parteneriatului dintre Universitatea Quebec Montreal și ASE București și al Facultății de Instalații din cadrul Universității Tehnice pentru 
Construcții București. 
Teodora Valentina BEREVOIANU - Director Executiv Financiar  
Experiență de peste 10 ani pe piața financiar-bancară românească: Koller & Ștefan Transconstruct S.R.L. București, T-Grup Impex S.R.L. 
București, S.A.I. BCR Asset Management S.A. București; pregătire profesională temeinică: membru autorizat C.E.C.C.A.R. România, master în 
Finanțe, Bănci și Piața de Capital ASE București.  
Roland Claudiu TAMAȘ - Director  
Experiență de peste 5 ani pe piața financiar-bancară austriacă și internațională: MLP Vermögensberatung, consultant financiar pentru clienți privați, 
Erste Sparinvest KAG, Asset Management CEE - Country Specialist, Erste Asset Management GmbH, Strategy, Finance & Subsidiaries - Senior 
Manager; coordonarea subsidiarelor din România, Croația și Serbia. 
Aceștia se înlocuiesc reciproc. 
 
1.6. Grupul financiar din care face parte societatea de administrare a investițiilor 
SAI ERSTE a fost fondată la sfârșitul anului 2008 în București, România și este membră a Grupului Erste Asset Management GmbH. Erste Asset 
Management GmbH este responsabilă de coordonarea și desfășurarea activităților de administrare a investițiilor din cadrul Grupului financiar 
ERSTE, reprezentând unul dintre liderii sistemului financiar din Europa Centrală și de Est. 
 
CAPITOLUL 2  Informații despre depozitar 
 
În baza contractului de depozitare încheiat de SAI ERSTE, depozitarul Fondului este Banca Comercială Română S.A., societate administrată în 
sistem dualist, cu sediul în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/90/23.01.1991, 
Cod unic de înregistrare R361757, telefon 0373.511.715; fax 021.302.19.86, adresa de web: http://www.bcr.ro. 
Banca Comercială Română S.A., denumită în continuare „Depozitarul”, este o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, 
înscrisă în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999. 
Depozitarul a fost autorizat de C.N.V.M. prin Avizul nr. 27/04.05.2006 și este înregistrat cu numărul PJR10 / DEPR / 400010 în Registrul public al 
Autorității.  
Responsabilitățile Depozitarului sunt detaliate în Regulile Fondului. 
 
CAPITOLUL 3  Informații cu privire la fond 
 
3.1. Identitatea fondului 
Fondul deschis de Investiții ERSTE Money Market RON, administrat de SAI ERSTE, a fost autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr. 596/04.07.2012 și 
este înregistrat cu nr. CSC06FDIR/400079 în Registrul public al Autorității. Fondul s-a constituit prin contractul de societate autorizat la data de 
04.07.2012 și actualizat la data de _____________. 
Durata Fondului este nedeterminata. 
În conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare privind organismele de plasament colectiv monetare, precum și cu standardul European 
Fund and Asset Management Association (Clasificarea Fondurilor Europene - The European Fund Classification EFC Categories, Aprilie 2012), 
unde și Asociația Administratorilor de Fonduri din Romania este membră, ținând seama de politica de investiții prevăzută în prezentul Prospect de 
emisiune, Fondul este un fond de piață monetară, căruia îi sunt caracteristice scadențe medii ponderate și durate de viață medii ponderate mai 
lungi. 
Fondul se adresează tuturor persoanelor fizice, juridice sau entităților fără personalitate juridică cu apetit redus de risc, care doresc obținerea unor 
câștiguri superioare mediei dobânzilor bancare la o luna pe piața monetară locală.  
 



3.2. Descrierea obiectivelor fondului 
 
3.2.1. Obiectivul financiar al fondului  
Obiectivul Fondului constă în mobilizarea de resurse financiare, printr-o ofertă publică continuă de titluri de participare, în vederea efectuării de 
plasamente în instrumente financiare pe piețele monetare și de capital.  
Având în vedere obiectivele și politica de investiții a Fondului, acesta se adresează persoanelor fizice, juridice sau entități fără personalitate juridică 
care sunt dispuse să își asume un grad de risc scăzut.  
Fondul va efectua plasamente preponderent în instrumente ale pieței monetare dar și în obligațiuni sau alte instrumente cu venit fix în scopul 
obținerii unor randamente superioare unui benchmark. 
Benchmark:  
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 = Rata medie oficială a dobânzilor pe piața monetară la care băncile atrag depozite în lei, stabilita în ziua „i”  

    = Produs 
N    = Numărul de zile calendaristice din an 
 
3.2.2. Politica de investiții a fondului 
Politica de investiții a Fondului are ca obiectiv stabilitatea din punct de vedere al performantei și menținerea unui grad optim de lichiditate, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare. 
Politica de investiții a Fondului va urmări menținerea unui nivel scăzut al riscului prin plasarea, în condiții optime de diversificare, a resurselor 
atrase, în instrumente ale pieței monetare și depozite bancare constituite la instituții de credit, în obligațiuni emise de entități supranaționale, de 
state membre și nemembre (cu aprobarea/autorizarea Autorității) și de autorități publice ale acestora, dar și în obligațiuni sau alte instrumente cu 
venit fix ale unor emitenți corporativi cu grad de risc redus. 
SAI ERSTE se va asigura că portofoliul Fondului are o scadentă medie ponderată (WAM) de cel mult 6 luni și o durata de viață medie ponderată 
(WAL) de cel mult 12 luni, astfel cum acestea sunt definite de reglementările C.N.V.M. privind organismele de plasament colectiv monetare: 
a) WAM (Weighted Average Maturity) este scadența medie ponderată și reprezintă perioada medie de timp rămasă până la scadență a tuturor 
titlurilor de valoare din portofoliul Fondului, ponderate pentru a reflecta deținerile relative în fiecare instrument, prezumându-se că scadența unui 
instrument cu rată flotantă / variabilă este perioada de timp rămasă până la următoarea revizuire a ratei dobânzii în funcție de rata dobânzii pe piața 
monetară și nu perioada de timp rămasă până la data la care principalul titlului de valoare trebuie rambursat; 
b) WAL (Weighted Average Life) este durata de viață medie ponderată și reprezintă media ponderată a duratei de viață reziduale (rămase până la 
scadență) aferentă fiecărui titlu de valoare din portofoliul fondului, însemnând perioada de timp rămasă până la momentul în care principalul este 
rambursat integral (exceptând dobânda și fără să fie discontat). Diferența față de modul de calcul al WAM (mai ales în cazul titlurilor de valoare cu 
dobândă flotantă / variabilă și instrumentelor financiare structurate), derivă din faptul că nu se iau în considerare momentele de revizuire a ratei 
dobânzii, ci data declarată a scadenței titlului de valoare. WAL este utilizată pentru limitarea riscului de lichiditate, precum și în scopul determinării 
riscului de credit, acesta fiind cu atât mai mare cu cât data de rambursare a principalului este amânată mai mult. 
Fondul nu va investi în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. mai mult de 10% din activele sale. 
Atunci când Fondul investește în titlurile de participare ale altor O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. care sunt administrate SAI ERSTE sau de către orice altă 
societate de care SAI ERSTE este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o participație substanțială, directă sau indirectă, 
comisioanele de cumpărare și răscumpărare au valoarea zero. 
Pentru investițiile efectuate în titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau A.O.P.C. administrate de alte societăți de administrare a investițiilor din 
state membre sau tari terțe, Fondul va putea incasa comisioane (in sens de rambursare), corespunzătoare investiției efectuate în respectivul 
O.P.C., comisioane care vor fi considerate ca și venit al Fondului. 
 
3.2.3. Categoriile de instrumente financiare în care investește Fondul 
A. Instrumente financiare 
Fondul investește în instrumente de piață monetară care îndeplinesc criteriile pentru instrumentele de piață monetară prevăzute în reglementările 
în vigoare sau în depozite constituite la instituții de credit. 
Fondul trebuie să își limiteze investițiile în titluri de valoare cu o scadență reziduală până la data răscumpărării legale mai mică sau egală cu 2 ani, 
cu condiția ca perioada de timp rămasă până la data revizuirii următoare a ratei dobânzii să fie mai mică sau egală cu 397 de zile. Rata dobânzii / 
cuponul titlurilor de valoare cu rată flotantă / variabilă trebuie revizuită în funcție de o rată sau indice al pieței monetare. 
Fondul nu își asumă riscuri directe sau indirecte față de titluri de capital sau mărfuri, inclusiv prin instrumente derivate, care vor fi utilizate numai în 
conformitate cu strategia de investiții a Fondului pe piața monetară. Instrumentele financiare derivate care generează risc de schimb valutar pot fi 
folosite numai în scopul acoperirii riscului (hedging). Investițiile în titluri de valoare în alte monede decât moneda în care sunt emise titlurile de 
participare ale Fondului sunt permise cu condiția ca riscul de schimb valutar să fie acoperit în totalitate. 
Fondul își limitează investițiile în alte organisme de plasament colectiv, doar la cele care intră în categoria Fondurilor Monetare de Termen Scurt 
sau Monetare, așa cum acestea sunt definite de reglementările în vigoare.  
Investițiile Fondului se efectuează exclusiv în: 
a) valori mobiliare cu venit fix și instrumente ale pieței monetare înscrise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România sau dintr-un stat 
membru, astfel cum aceasta este definita de reglementările în vigoare sau tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate;  
b) valori mobiliare cu venit fix și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-o țară terță sau negociate pe o altă piață 
reglementată dintr-o tară terță, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței 
reglementate să fie aprobată de Autoritate; 
c) valori mobiliare cu venit fix nou emise, în următoarele condiții:  

1) condițiile de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacționare pe bursă sau pe o altă piață 
reglementată care operează regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să fie 
aprobată de Autoritate; 



2) această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune.  
d) titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. cu caracteristicile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din OUG nr. 32/2012, autorizate în 
state membre sau nemembre, care corespund definiției fondurilor monetare de termen scurt sau monetare, cu îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiții:  

1) A.O.P.C. sunt autorizate, conform unei legislații care prevede că acestea sunt subiectul unei supravegheri considerate de Autoritate ca fiind 
echivalente cu aceea prevăzută de legislația comunitară, iar intre Autoritate și autoritatea competentă din statul de origine exista încheiat un 
acord de cooperare;  
2) nivelul de protecție a investitorilor în respectivele A.O.P.C. este echivalent cu acela al investitorilor în O.P.C.V.M. și, în special, regulile 
referitoare la segregare, împrumuturi și vânzări pe poziția descoperită a valorilor mobiliare și instrumentelor pieței monetare sunt similare 
reglementărilor în vigoare;  
3) activitățile A.O.P.C. fac obiectul unor rapoarte semestriale și anuale, care permit o evaluare a activului și a pasivului, a veniturilor și a 
operațiunilor din perioada de raportare;  
4) maximum 10% din activele totale ale celorlalte O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C., în care se intenționează să se investească, pot, în conformitate 
cu regulile fondului sau a actelor constitutive ale acestora, să fie investite în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și A.O.P.C.  

e) depozite constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadență care nu depășește 12 
luni, cu condiția ca sediul social al instituției de credit să fie situat în România ori într-un stat membru. În situația în care acesta se află în afara 
Uniunii Europene, instituția de credit trebuie să fie supuse unor reguli prudențiale evaluate de către Autoritate ca fiind echivalente acelora emise de 
către Uniunea Europeană;  
f) instrumente financiare derivate, incluzând și pe cele care implică decontarea finală a unor fonduri bănești, tranzacționate pe o piață reglementată 
conform reglementărilor în vigoare și/sau instrumente financiare derivate, negociate în afara pieței reglementate, cu îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiții: 

1) activul suport constă în instrumentele prevăzute în prezentul alineat, indici financiari, rata dobânzii și cursul de schimb, în care Fondul poate 
investi, potrivit obiectivelor sale de investiții, așa cum sunt prevăzute în prezentul Prospect de emisiune; 
2) contrapărțile, în cadrul negocierii derulate în afara pieței reglementate, sunt entități, subiect al supravegherii prudențiale, care aparțin 
categoriilor aprobate de Autoritate;  
3) instrumentele financiare derivate negociate în afara pieței reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice, verificabile, și pot fi, la inițiativa 
Fondului, vândute, lichidate sau poziția poate fi închisă, în orice moment, la valoarea lor justă, printr-o tranzacție de sens contrar. 

g) instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, care sunt lichide și au o valoare care poate fi precis 
determinată în orice moment, cu condiția ca emisiunea sau emitentul să fie supuse reglementărilor referitoare la protecția investitorilor și a 
economiilor acestora, cu condiția ca acestea: 

1) să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrală, locală sau regională, de o bancă centrală dintr-un stat membru, de Banca 
Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții, de o țară terță sau, în situația statelor federale, de unul 
dintre membrii componenți ai federației, sau de un organism public internațional, din care fac parte unul sau mai multe state membre, sau  
2) să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe piețele reglementate, menționate de reglementările în vigoare, sau  
3) să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudențiale, potrivit criteriilor definite de legislația europeana, sau de o 
entitate care este subiect al unor reguli prudențiale și se conformează acestora, reguli validate de Autoritate ca fiind echivalente cu cele 
prevăzute de legislația europeana, sau  
4) să fie emise de alte entități care aparțin categoriilor aprobate de Autoritate, cu condiția ca investițiile în astfel de instrumente să fie subiect al 
unei protecții a investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută la pct. 1, 2 și 3, și ca emitentul să fie o societate al cărei capital și rezerve să se 
ridice la cel puțin 10.000.000 Euro, care își prezintă și își publică conturile anuale conform legislației europene aplicabile, sau o entitate care în 
cadrul unui grup de societăți care conține una sau mai multe societăți listate, are rolul de a finanța grupul sau este o entitate dedicată finanțării 
vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de finanțare.  

Conform reglementărilor în vigoare, Fondul nu poate investi în metale prețioase sau înscrisuri care atestă deținerea acestora.  
SAI ERSTE se asigură că instrumentele de piață monetară în care sunt investite activele Fondului sunt de înaltă calitate. Evaluarea calității 
instrumentelor de piață monetară de către SAI ERSTE trebuie să se bazeze pe următorii factori, fără a se limita la aceștia: 
a) calitatea creditului instrumentului de piață monetară; 
b) natura clasei de active reprezentate de instrumentul de piață monetară; 
c) pentru instrumentele financiare structurate, riscul operațional și de contrapartidă inerent tranzacției financiare structurate; 
d) profilul de lichiditate. 
În sensul celor prevăzute la lit. a), se consideră că un instrument al pieței monetare are o calitate înaltă a creditului dacă i s-a acordat unul dintre 
cele mai înalte două ratinguri de credit pe termen scurt disponibile, de către fiecare agenție de rating de credit recunoscută care a acordat un rating 
instrumentului sau, dacă instrumentul nu are rating, este apreciat a avea o calitate echivalentă în temeiul procesului intern de rating al SAI ERSTE. 
În ceea ce privește ratingul de credit atribuit instrumentelor pieței monetare, prin cele mai înalte două ratinguri de credit pe termen scurt disponibile, 
se înțeleg cele mai înalte două poziții cuprinse în scara de rating. 
Prin excepție de la cerința anterior menționată, Fondul poate să dețină emisiuni suverane a căror calitate a fost încadrată de către agențiile de 
rating cel puțin în categoria investiții (cel puțin rating BBB - acordat de S&P și Fitch și Ba3 acordat de Moody’s). Emisiuni suverane sunt 
considerate instrumentele pieței monetare emise sau garantate de o autoritate centrală, regională sau locală ori de banca centrală a unui stat 
membru, de Banca Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții. 
B. Procesul intern de rating al societății de administrare a investițiilor 
Responsabilitatea evaluării calității unui instrument de piața monetară revine SAI ERSTE. În evaluarea sa, SAI ERSTE va lua în considerare o serie 
de factori, cum ar fi profilul de lichiditate și natura clasei de active din care face parte instrumentul. În cadrul procesului de evaluare, SAI ERSTE nu 
va pune un accent nejustificat pe ratingul de credit al instrumentului. 
Principiile care stau la baza procesului intern de rating sunt detaliate în Regulile Fondului. 
C. Diversificare prudentă 
(1) Fondul nu poate deține mai mult de 5% din activele sale în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de același emitent. 
Fondul nu poate deține mai mult de 20% din activele sale în depozite constituite la aceeași entitate. 
(2) Expunerea Fondului la riscul de contraparte într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate nu 
poate depăși: 
a) 10% din activele sale, atunci când contrapartea este o instituție de credit de tipul celor menționate de prevederile legale; 
b) 5% din activele sale, în alte cazuri. 



(3) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 10% sub condiția ca valoarea totală a deținerilor în fiecare din emitenții în 
care deține peste 5% din activele sale să nu depășească în nici un caz 40% din valoarea activelor Fondului. Această limită nu se aplică depozitelor 
și tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate încheiate cu instituții financiare care fac obiectul unei 
supravegheri prudențiale. 
(4) În condițiile respectării limitelor individuale stabilite la alin. (1) și (2), Fondul nu poate combina: 
a) investițiile în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de o aceeași entitate, 
b) depozitele constituite la aceeași entitate, sau/și 
c) expunerile care decurg din tranzacții cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate cu aceeași entitate într-o 
proporție de peste 20% din activele sale. 
(5) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită, până la maximum 35%, dacă valorile mobiliare sau instrumentele pieței monetare sunt 
emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale statului membru, de un stat nemembru, sau de organisme publice 
internaționale din care fac parte unul sau mai multe state membre. 
(6) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 25% pentru anumite obligațiuni, dacă acestea sunt emise de către o 
instituție de credit care își are sediul social într-un stat membru și care este supusă prin lege unei supravegheri speciale efectuate de către 
autoritățile publice, cu rolul de a proteja deținătorii de obligațiuni. În particular, sumele rezultate din emisiunea acestor obligațiuni trebuie investite, 
conform legislației, în active care, pe toată durata de viață a obligațiunilor, pot acoperi creanțele rezultate din obligațiuni și care, în caz de 
insolvabilitate sau de faliment al emitentului, vor fi utilizate cu prioritate pentru rambursarea principalului și plata dobânzilor acumulate. 
(7) Dacă Fondul deține mai mult de 5% din activele sale în obligațiunile menționate la alin. (6) și emise de către un singur emitent, valoarea totală a 
acestor dețineri nu poate depăși 80% din valoarea activelor Fondului. 
(8) Valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare prevăzute la alin. (5) și (6) nu sunt luate în considerare pentru apl icarea limitei de 40% 
menționată la alin. (3). 
(9) Limitele prevăzute la alin. (1)-(7) nu pot fi combinate. În consecință, deținerile de valori mobiliare sau de instrumente ale pieței monetare emise 
de aceeași entitate, de depozite sau de instrumente financiare derivate, efectuate cu respectiva entitate conform alin. (1) - (7) nu pot depăși, în nici 
un caz, totalul de 35% din activele Fondului. Societățile ce aparțin unui grup și care transmit raportări financiare consolidate în conformitate cu 
legislația comunitară și cu regulile contabile recunoscute pe plan internațional sunt considerate ca fiind o singură entitate în scopul calculării 
limitelor prevăzute în prezentul articol. Sunt permise investițiile cumulative în valori mobiliare și în instrumente ale pieței monetare în cadrul 
aceluiași grup până la o limită de 20%. 
(10) Fondul nu poate deține mai mult de: 
a) 10% din obligațiunile unui emitent; 
b) 25% din titlurile de participare ale unui O.P.C.V.M. și / sau A.O.P.C. menționate la art. 82 lit. d din OUG nr. 32/2012; 
c) 10% din instrumentele pieței monetare emise de un emitent și 10% din activele sale în valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare pe 
o piață reglementată sau care sunt tranzacționate, cu acordul emitentului, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare. 
Limitele prevăzute la punctele a), b) și c) pot fi depășite în momentul achiziției numai dacă valoarea brută a obligațiunilor sau a instrumentelor pieței 
monetare ori valoarea netă a titlurilor emise nu poate fi calculată la momentul achiziției. 
(11) Fondul poate să dețină conturi curente și numerar în lei și în valută în valoare de maximum 5% din activul său. Această limită poate fi depășită, 
până la maximum 20%, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 
a) sumele provin din subscrieri de titluri de participare, din plasamente ajunse la scadență sau din vânzarea de instrumente financiare din 
portofoliu; 
b) depășirea limitei nu se întinde pe o perioada mai mare de 30 zile. 
În condițiile menționate anterior, sumele existente în conturi curente nu sunt luate în calculul limitei de expunere pe o instituție de credit. 
(12) Prin excepție de la prevederile alin. (12), limita de 20% poate fi depășită până la maximum 60% cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor 
condiții: 
a) sumele provin din subscrieri majore în titluri de participare emise de Fond sau din dezinvestiri majore de instrumente financiare din portofoliu; 
b) sumele depășind 20% sunt plasate la Depozitar; 
c) depășirea limitei de 20% nu se întinde pe mai mult de 30 de zile. 
(13) Fondul poate investi cel mult 10% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, altele decât cele expres menționate 
de reglementările în vigoare. 
D. Depășiri 
În conformitate cu Decizia C.N.V.M. nr. 596 / 04.07.2012, pentru o perioadă de șase luni de la data autorizării, Fondul poate să deroge de la 
prevederile capitolului 3.2.3. lit. C alin. (1)-(10), cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului.  
În conformitate cu Decizia Autorității nr. 596 / 04.07.2012, Fondul poate să dețină până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente 
ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale acestuia sau de un organism public internațional din 
care fac parte unul sau mai multe state membre, și anume European Bank for Reconstruction and Development (Banca Europeana pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare) și European Investment Bank (Banca Europeană de Investiții). Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie să dețină 
instrumente financiare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca instrumentele financiare aferente oricăreia dintre cele șase emisiuni 
să nu depășească 30% din totalul activelor sale. 
Dacă limitele de deținere prevăzute la pct. C sunt depășite din motive independente de controlul Fondului sau ca rezultat al exercitării drepturilor de 
subscriere, acesta trebuie să adopte, ca obiectiv prioritar al tranzacțiilor sale de vânzare, măsuri de remediere în cel mai scurt timp a situației, cu 
respectarea intereselor deținătorilor de titluri de participare. 
 

3.2.4. Tehnici de administrare a portofoliului 
În activitatea de administrare a portofoliului, SAI ERSTE: 
- va utiliza investirea în instrumente financiare derivate doar pentru acoperirea riscului; 
- va efectua operațiuni de piață monetară, respectiv cumpărări / vânzări reversibile de active eligibile pentru tranzacționare: 

a) cumpărări reversibile - tranzacții reversibile în cadrul cărora Fondul cumpără active eligibile pentru tranzacționare, cu angajamentul 
contrapărții de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției; transferul proprietății 
asupra activelor eligibile respective se realizează prin mecanismul „livrare contra plată“; 
b) vânzări reversibile - tranzacții reversibile în cadrul cărora Fondul vinde active eligibile pentru tranzacționare, angajându-se să răscumpere 
respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției; transferul proprietății asupra activelor eligibile 
respective se realizează prin mecanismul „livrare contra plată“. 



 
3.2.5. Durata recomandată de investire 
Având în vedere natura plasamentelor care urmează a fi realizate de Fond, se recomandă investitorilor plasarea resurselor financiare pe un termen 
cuprins între trei (3) și douăsprezece (12) luni.  
 
3.2.6. Factori de risc 
Investiția în fonduri deschise de investiții comportă atât avantajele care îi sunt specifice, cât și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi 
pentru investitor, veniturile rezultate din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul.  
SAI ERSTE stabilește, implementează și menține o politică de administrare a riscului adecvată și documentată care identifică riscurile la care este 
sau ar putea fi expus Fondul, respectiv: 

a) risc de piață reprezintă riscul de pierdere care decurge din fluctuația valorii de piață a pozițiilor din portofoliul Fondului, fluctuație care poate 
fi atribuită modificării variabilelor pieței, cum ar fi ratele dobânzii, ratele de schimb valutar, prețurile acțiunilor și ale mărfurilor sau solvabilitatea 
unui emitent;  
b) risc de contraparte reprezintă riscul de pierdere care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o tranzacție să nu își îndeplinească 
obligațiile înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent tranzacției;  
c) risc de lichiditate reprezintă riscul ca o poziție din portofoliul Fondului să nu poată fi vândută, lichidată sau închisă cu costuri limitate într-un 
interval de timp rezonabil de scurt, fiind afectată capacitatea Fondului de a-și respecta în orice moment obligațiile de răscumpărare și plată. 
d) risc operațional reprezintă riscul de pierdere care decurge din caracterul necorespunzător al proceselor interne și din erori umane și 
deficiențe ale sistemelor SAI ERSTE sau din evenimente externe și include riscul juridic și de documentare și riscul care decurge din 
procedurile de tranzacționare, decontare și evaluare desfășurate în numele Fondului.  

SAI ERSTE evaluează, monitorizează și revizuiește periodic caracterul adecvat și eficiența politicii de administrare a riscului și notifică Autorității 
orice modificare importantă a politicii de administrare a riscului.  
 
3.3. Analiza oportunităților de investiție 
Analiza oportunităților de investire se efectuează de către Direcția Investiții, decizia privind plasarea resurselor Fondului luându-se cu respectarea 
prevederilor reglementărilor în vigoare, a politicii de investiții prevăzută de prezentul Prospect de emisiune și în conformitate cu procedurile și 
politicile interne aprobate de Directoratul SAI ERSTE. 
 
3.4. Descrierea caracteristicilor titlurilor de participare 
Titlul de participare emis de Fond reprezintă o deținere de capital a unei persoane fizice, juridice sau a unei entități fără personalitate juridica în 
activele Fondului, denominat în lei, dematerializat, sub forma de înregistrare în cont.  
Titlurile de participare sunt de un singur tip, plătite integral în momentul subscrierii, conferind deținătorilor drepturi și obligații egale și sunt 
răscumpărabile continuu din activele Fondului, la cererea investitorilor. 
Valoarea unui titlu de participare se rotunjește la 4 zecimale. 
Fondul nu va emite alte instrumente financiare în afara titlurilor de participare. 
Participarea la Fond este deschisă oricărei persoane fizice, juridice sau entități fără personalitate juridică, române sau străine, care aderă la Fond 
prin semnarea Declarației de adeziune și a Cererii de subscriere pentru titluri de participare și plătește suma subscrisă în contul colector al 
Fondului. De asemenea, participarea la Fond se poate face și în urma dobândirii de titluri de participare prin moștenire sau fuziune.  
Având în vedere prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din străinătate 
obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii, persoanele nou intrate nu pot 
investi direct sau indirect în Fond. 
Persoanelor fizice autorizate (PFA) li se aplică aceleași prevederi ale documentelor Fondului ca și investitorilor persoane fizice 
Investitorii pot efectua operațiuni de subscriere / răscumpărare în orice localitate din țară în care există sedii ale distribuitorilor, precum și la sediul 
SAI ERSTE. 
Drepturile investitorilor Fondului sunt următoarele: 
a) sa beneficieze de plata prețului de răscumpărare a titlurilor de participare; 
b) să obțină, la cerere, extrasul de cont cu operațiunile efectuate intr-o perioada anterioara, care se va transmite la adresa de corespondenta și la 
adresa de e-mail indicata de investitor în declarația de adeziune;  
c) sa beneficieze în condițiile legii de confidențialitatea operațiunilor; 
d) să garanteze, cu titlurile de participare deținute, pentru credite acordate de Banca Comerciala Romana SA, prin încheierea cu Banca a unui 
Contract de cesiune de creanță, având ca obiect dreptul de răscumpărare a titlurilor de participare, care include atât dreptul de a formula cerere de 
răscumpărare, cat și dreptul de a incasa contravaloarea titlurilor de participare, în limita sumei datorate de titular. Societatea de administrare va 
bloca operațiunile de răscumpărare efectuate din contul investitorului în baza contractului de gaj încheiat intre titularul contului și Banca Comerciala 
Romana. Deblocarea operațiunilor de răscumpărare se face la primirea de către societatea de administrare a documentelor care atesta încheierea 
gajului. 
e) sa solicite și să obțină orice informații referitoare la politica de investiții a Fondului și valoarea unitara a activului net la zi. 
Obligațiile investitorilor Fondului sunt următoarele: 

a) sa achite comisioanele de subscriere și de răscumpărare, în conformitate cu documentele fondului deschis de investiții; 
b) sa verifice corectitudinea înscrierii operațiunilor cu titluri de participare; sa beneficieze de plata prețului de răscumpărare a titlurilor de 
participare; 
c) sa respecte condițiile menționate în Declarația de adeziune. 

 
3.5. Informații cu privire la emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare 
 
3.5.1. Proceduri pentru subscrierea titlurilor de participare  
 
Prin aderarea la Fond, investitorii devin parte a contractului de societate și se supun prevederilor Prospectului de emisiune al Fondului. SAI ERSTE 
va publica în Ziarul Financiar o notificare referitoare la modificarea documentelor Fondului, ori de câte ori această operațiune are loc. 
Declarația de adeziune cuprinde mențiunea: „Prin prezenta certific că am primit, am citit și am înțeles prevederile Prospectului de emisiune al 
Fondului Deschis de Investiții ERSTE Money Market RON”.  



Cererea de subscriere, însoțită de dovada plății, odată depusă la sediile distribuitorilor sau la sediul SAI ERSTE, după caz, este irevocabilă.  
În cazul persoanelor fizice, Declarația de adeziune și Cererea de subscriere inițială sunt completate și semnate de titular. Investitorii persoane fizice 
pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți pentru efectuarea operațiunilor ulterioare de subscriere/răscumpărare, fie (i) completând Clauza de 
împuternicire a Declarației de adeziune cu datele de identificare ale împuternicitului / împuterniciților, fie (ii) printr-o o procura în forma autentica în 
acest sens. 
În cazul persoanelor juridice, Declarația de adeziune și Cererea de subscriere inițială pot fi completate și semnate fie de către reprezentanții legali, 
fie de către persoanele împuternicite în acest sens, pe baza unei procuri în forma autentica. Dacă operațiunile ulterioare celei inițiale urmează să 
fie efectuate și/sau de altă persoană decât reprezentantul legal, acesta completează Clauza de împuternicire a Declarației de adeziune cu datele 
de identificare ale împuternicitului sau printr-o o procură în forma autentica în acest sens. 
Calitatea de investitor și deținerea de titluri de participare este atestată de Certificatul de investitor. La efectuarea primei operațiuni de cumpărare 
de titluri de participare, SAI ERSTE deschide investitorului un cont de investiții, eliberându-i Certificatul de investitor. 
Participarea inițială este de minim 100 lei. 
Orice deținător de titluri de participare are obligația de a deține în permanență cel puțin un titlu de participare. 
Plata titlurilor de participare subscrise  
Plata titlurilor de participare subscrise se face în lei, prin virament bancar în conturile colectoare ale Fondului, conturi deschise la instituții de credit 
în acest scop, astfel:  
- ordin de plată din cont curent; 
- transfer la ATM din cont de card emis de Banca Comercială Română S.A.; 
- transfer prin debitarea contului curent deschis la Banca Comercială Română S.A. (dacă investitorul nu are cont curent la Banca Comercială 
Română S.A., acesta va fi deschis anterior efectuării operațiunilor cu titluri de participare). 
Subscrierea directă 
Pentru subscrierile ulterioare, investitorii Fondului pot opta pentru varianta de subscriere directă, precizată expres în Declarația de adeziune, prin 
care autorizează SAI ERSTE să emită titluri de participare pe contul de investiții, în baza unui transfer bancar, confirmat de extrasul contului 
colector al Fondului, fără semnarea unei Cereri de subscriere. Transferul bancar trebuie să conțină datele de identificare ale investitorului: nume, 
prenume și cod numeric personal sau denumire și cod unic de înregistrare, după caz. 
Lipsa acestor date de identificare poate determina nerespectarea termenului prevăzut de prezentul Prospect de emisiune pentru alocarea titlurilor 
de participare corespunzătoare în contul de investiții. SAI ERSTE nu își asumă nicio răspundere pentru posibilele întârzieri de alocare sau anulări 
de cereri de subscriere rezultate în astfel de situații. 
Subscrierea sistematică 
Investitorii Fondului pot opta pentru modalitatea de investire sistematică, precizată expres în Declarația de adeziune, prin care autorizează SAI 
ERSTE să emită titluri de participare pe contul de investiții, în baza unui transfer bancar, confirmat de extrasul contului colector al Fondului, fără 
semnarea unei Cereri de subscriere. Prin Declarația de adeziune, investitorul stabilește perioada de investire în ani (minim 1 an) și suma lunară 
subscrisă, care nu poate fi mai mica de 100 lei. 
În această perioadă sunt permise răscumpărări doar cu condiția ieșirii din programul de subscriere sistematică. De asemenea, nerespectarea 
condițiilor stabilite inițial prin Declarația de adeziune (suma minimă lunară, perioada de investire) are drept consecință ieșirea din programul de 
subscriere sistematică. 
La terminarea perioadei de investire pentru subscrierea sistematică, stabilită în Declarația de adeziune, investitorul poate prelungi acest tip de 
subscriere numai prin semnarea documentelor corespunzătoare la sediul SAI ERSTE sau la sediile distribuitorilor. Daca investitorul nu prelungește 
perioada de investire pentru subscriere sistematică sau dacă nu optează pentru subscrierea directă, orice suma care creditează contul colector al 
Fondului va fi returnată investitorului, în lipsa unei Cereri de subscriere semnata de acesta. 
Lunar, în perioada de investire, investitorul plătește, în contul colector al Fondului, suma stabilită. Transferul bancar trebuie să conțină datele de 
identificare ale investitorului: nume, prenume și cod numeric personal sau denumire și cod unic de înregistrare, după caz. 
Lipsa acestor date de identificare poate determina nerespectarea termenului prevăzut de prezentul Prospect de emisiune pentru alocarea titlurilor 
de participare corespunzătoare în contul de investiții. SAI ERSTE nu își asumă nicio răspundere pentru posibilele întârzieri de alocare sau anulări 
de cereri de subscriere rezultate în astfel de situații. 
 
3.5.2. Proceduri pentru răscumpărarea titlurilor de participare  
Investitorii au dreptul de a răscumpăra oricând, integral sau parțial, titlurile de participare deținute. În cazul în care, ca urmare a unei Cereri de 
răscumpărare, investitorul ar rămâne cu mai puțin de un titlu de participare, în mod obligatoriu, cu aceeași ocazie, va fi răscumpărată automat și 
fracțiunea reziduală. 
Cererea de răscumpărare, odată depusă la sediile distribuitorilor sau la sediul SAI ERSTE, după caz, este irevocabilă. 
Cererea de răscumpărare poate fi depusă, în cazul persoanelor fizice, atât de către titulari, cât și de către împuterniciții acestora.  
În cazul persoanelor juridice, Cererea de răscumpărare poate fi depusă de către reprezentanții legali sau de către persoanele împuternicite în acest 
sens.  
Pe baza Cererii de răscumpărare, SAI ERSTE calculează suma cuvenita investitorului iar unitățile distribuitorului vor efectua plata răscumpărărilor 
numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare de la SAI ERSTE.  
Nu se efectuează plăți în numerar la sediul SAI ERSTE sau la sediile distribuitorilor.  
Plata prin virament se efectuează în contul bancar indicat de investitor, respectiv de către împuternicit, în Cererea de răscumpărare. La plata prin 
virament a sumei cuvenite la răscumpărare, eventualele comisioane interbancare cad în sarcina investitorului. În cazul unor neconcordanțe sau 
erori în datele personale transmise de investitori în vederea transferării sumelor cuvenite, comisioanele suplimentare aferente operațiunilor 
efectuate în plus se recuperează integral de la investitor. 
 
3.5.3 Calendar operațiuni cu titluri de participare 
În zilele de sâmbătă și duminică, zilele de sărbătoare legală și alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează, precum și în data de 31 decembrie a 
fiecărui an, nu se vor efectua operațiuni la sediul SAI ERSTE și la sediile distribuitorilor. 
Pentru cererile de subscriere sau răscumpărare de titluri de participare, precum și pentru viramentele aferente subscrierilor directe și sistematice, 
efectuate prin internet în zilele de sâmbătă și duminică, zilele de sărbătoare legală și alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează, precum și în data 
de 31 decembrie a fiecărui an, se vor emite / anula titluri de participare la prețul de emisiune / răscumpărare calculat pe baza activelor din 
următoarea zi lucrătoare. 
 



3.5.4. Suspendarea emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare  
În situații excepționale și numai pentru protejarea interesului deținătorilor de titluri de participare, SAI ERSTE poate suspenda temporar subscrierea 
/ răscumpărarea acestora, cu respectarea prevederilor prezentului Prospect de emisiune și reglementărilor în vigoare și va comunica Autorității, 
fără întârziere, decizia sa. În cazul în care, apreciază că suspendarea dispusă de SAI ERSTE nu s-a făcut cu respectarea prevederilor aplicabile 
sau prelungirea acesteia afectează interesele investitorilor, Autoritatea este în drept să dispună ridicarea suspendării. 
Autoritatea decide suspendarea subscrierii și răscumpărării de titluri de participare în cazul fuziunii Fondului cu unul sau mai multe fonduri până la 
finalizarea procesului de fuziune.  
Pentru protecția interesului public și a investitorilor, Autoritatea poate decide temporar suspendarea sau limitarea emisiunii și/sau răscumpărării 
titlurilor de participare a Fondului. Actul de suspendare va specifica termenii și motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită în cazul în care 
motivele acesteia se mențin.  
Dacă Depozitarul informează Autoritatea cu privire la refuzul SAI ERSTE de a furniza informații și/sau documente, aceasta poate suspenda 
emisiunea și răscumpărarea de titluri de participare până la clarificarea situației pentru o perioadă de cel mult două zile lucrătoare. Actul de 
suspendare va specifica termenii și motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită și după ce termenul stabilit inițial a expirat, în cazul în care 
motivele suspendării se mențin. 
 
3.5.5. Distribuția titlurilor de participare  
Distribuția titlurilor de participare emise de Fond se poate face direct de către SAI ERSTE și prin intermediul unor societăți comerciale (distribuitori) 
autorizate să presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în baza contractelor de distribuție pe care 
aceștia le încheie cu SAI ERSTE și cu avizul Autorității.  
SAI ERSTE a încheiat contract de distribuție a titlurilor de participare emise de Fond cu Banca Comercială Română S.A., cu sediul central în 
București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, tel: 0800 801 227 sau 021 407 42 00; e-mail: DOG.BOCD@bcr.ro sau contact.center@bcr.ro.  
Distribuția titlurilor de participare se poate realiza și prin intermediul agenților de distribuție. Agenții de distribuție sunt persoane fizice avizate și 
înscrise în Registrul public al Autorității, care își desfășoară activitatea în numele SAI ERSTE în baza unor relații contractuale și nu pot presta 
activități de distribuție în nume propriu. Agenții de distribuție nu pot fi implicați în operațiunile de încasări și plăți de la sau către investitorii Fondului. 
Lista agenților de distribuție este disponibilă pe www.erste-am.ro.  
 
3.6. Determinarea valorii activului net al fondului 
 
3.6.1. Reguli de evaluare a activelor 
Valoarea totală a activelor se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul Fondului. 
SAI ERSTE înregistrează instrumentele financiare din portofoliul Fondului la data efectuării tranzacției. 
Activele aflate în portofoliul Fondului sunt evaluate astfel: 
1. Instrumentele financiare cu venit fix admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile pe o piață reglementată sau în cadrul altor 
sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru 
sau nemembru sunt evaluate prin utilizarea unor cotații de piata, în situația existentei unor repere de preț relevante publicate de instituții oficiale 
recunoscute la nivel International (ex. BNR, Bloomberg, Reuters). 
2. Instrumentele financiare cu venit fix neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare altele decât 
piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate 
prin utilizarea unor cotații de piata, în situația existentei unor repere de preț relevante publicate de instituții oficiale recunoscute la nivel International 
(ex. BNR, Bloomberg, Reuters). 
3. Instrumentele pieței monetare sunt evaluate prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data 
efectuării plasamentului, precum și a discount-ului sau primei de achiziție, față de valoarea nominală, până la scadență.  
4. Depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate prin recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării 
plasamentului. 
5. Depozitele structurate sunt evaluate pe baza principiului de recunoaștere zilnica a dobânzii minime garantate care va fi bonificata de banca. În 
situația negarantării unei dobânzi minime, evaluarea se face la dobânda minima de cont curent. La scadenta, daca evoluția activului suport s-a 
încadrat în condițiile constituirii depozitului, se va recunoaște diferența pozitiva de dobânda pentru toata perioada de la momentul constituirii 
depozitului. 
6. Depozitele cu plata dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale constituite ca depozit pe toata 
durata depozitului. 
7. Deținerile din conturile curente sunt evaluate prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul; sumele 
existente în conturi curente la instituțiile de credit care se afla în procedura de faliment se evaluează la valoarea 0 (zero). 
8. Instrumentele financiare derivate admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare pe o piață reglementată sau în 
cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din Romania, dintr-un stat membru sau 
nemembru sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor 
alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul.  
9. Instrumentele financiare derivate admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât piețele 
reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru, 
se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor alternative 
având cel mai mare grad de lichiditate și frecventa a tranzacționării, determinata conform art. 9 din Regulamentul CE nr. 187/2006 al Comisiei, de 
punere în aplicare a Directivei 2005/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.  
10. Instrumentele financiare derivate neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele 
reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru și instrumentele financiare derivate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate dar netranzacționate 
în ultimele 30 zile de tranzacționare se evaluează la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele 
internaționale de evaluare (abordarea prin piață, abordarea prin venit, abordarea prin cost etc.) în care este utilizat principiul valorii juste, aprobate 
de către Directoratul SAI ERSTE.  
În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca primă zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care 
respectivul instrument nu a mai înregistrat tranzacții. 
11. Titlurile de participare ale A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare pe o 
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piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din Romania, 
dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință 
furnizat în cadrul sistemelor alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul.  
12. Titlurile de participare ale A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor 
sisteme, altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare din Romania, dintr-un 
stat membru sau nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în 
cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecventa a tranzacționării, determinata conform art. 9 din Regulamentul CE 
nr. 187/2006 al Comisiei, de punere în aplicare a Directivei 2005/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. 
13. Titlurile de participare a unui A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de 
tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru sau admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate dar netranzacționate 
în ultimele 30 zile de tranzacționare sunt evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată. În scopul numărării celor 30 zile de 
netranzacționare se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioara celei în care respectivul titlu de participare nu a mai 
înregistrat tranzacții. 
14. În cazul în care, unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referință 
comunicat de Banca Națională a României în ziua pentru care se efectuează calculul. Dacă elementele de activ sunt denominate în valute pentru 
care Banca Națională a României nu stabilește curs de referință, se utilizează cursul de referință al monedei respective față de euro, comunicat de 
Banca Centrală a țării în moneda căreia este denominat elementul de activ și cursul EUR/RON comunicat de Banca Națională a României în ziua 
pentru care se efectuează calculul. 
 
3.6.2. Metoda de calcul a valorii activului net 
Calculul valorii unitare a activului net al Fondului la o anumită dată se realizează astfel: 
Valoarea unitară               Valoarea activului net al Fondului la acea dată (1) 
a activului net la acea dată  = -------------------------------------------------------------------------------------- 

     Număr total de titluri de participare în circulație la acea dată (2) 
(1) Valoarea activului net al Fondului se calculează astfel: 
Valoarea activului net al Fondului = Valoarea totală a activelor Fondului - Valoarea obligațiilor Fondului 
Valoarea totală a activelor Fondului se calculează zilnic prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliu, evaluate conform prevederilor 
punctului 3.6.1. 
(2) Numărul total de titluri de participare în circulație se stabilește ca diferență intre numărul de titluri de participare emise și numărul de titluri de 
participare răscumpărate până la data efectuării calculului. 
 
3.6.3. Frecvența calculării valorii activului net 
Valoarea activului net, valoarea unitară a activului net și numărul de investitori se calculează zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, de către SAI 
ERSTE și se certifică de către Depozitar. 
 
3.6.4. Mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net 
Valoarea activului net și valoarea unitara a activului net vor fi publicate de către SAI ERSTE zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, în Ziarul Financiar și 
pe www.erste-am.ro și vor fi afișate zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, la sediul SAI ERSTE, la toate unitățile Depozitarului, precum și la sediile 
distribuitorilor. 
SAI ERSTE poate decide, în conformitate cu standardul de Grup și reglementările în vigoare, publicarea și a altor informații suplimentare referitoare 
la rezultatele Fondului: evoluția pentru anumite perioade (ex: lunară, trimestrială, semestrială, anuală, de la lansare etc.), număr de investitori, 
structura portofoliului. 
 
3.6.5. Valoarea inițială a titlului de participare 
Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului.  
Valoarea inițială a titlului de participare emis de Fond a fost de 10 lei. 
În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, SAI ERSTE poate solicita Autorității aprobarea conversiei 
titlurilor de participare. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unui titlu de participare să nu scadă sub echivalentul în RON al 
unui Euro, la data efectuării conversiei. 
Aprobarea și notificarea către investitori a conversiei titlurilor de participare se realizează cu respectarea procedurii pentru modificarea prevederilor 
Prospectului de emisiune. 
 
3.7. Comisioane și cheltuieli  
 
3.7.1. Comisioane suportate de investitori 
 
3.7.1.1. Comision de subscriere 
La data autorizării prezentului Prospect de emisiune, comisionul de subscriere are valoarea zero. 
Valoarea maxima a comisionului de subscriere este de 1%.  
SAI ERSTE poate modifica valoarea comisionului de subscriere, în sensul creșterii sau scăderii acestuia, fără a depăși valoarea maxima, cu 
notificarea Autorității, urmând ca aceasta modificare sa intre în vigoare în termen de 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor. 
SAI ERSTE poate crește valoarea maximă a comisionului de subscriere numai cu autorizarea Autorității și intrarea în vigoare după cel puțin 10 zile 
de la publicarea unei note de informare a investitorilor, 
În condițiile în care investiția în Fond este menținută timp de cel puțin 365 de zile de la data emiterii titlurilor de participare, comisionul de subscriere 
poate fi negociat. Negocierea se materializează prin semnarea unui Acord de Investire în acest sens. În cazul în care investitorul răscumpăra 
titlurile de participare în cadrul termenului de 365 de zile, încălcând astfel condiția menționată mai sus, acesta acceptă faptul că va suporta 
bonificația de comision acordată la momentul subscrierii. 
SAI ERSTE poate percepe comisioane de subscriere diferențiate pentru investitorii persoane juridice și fizice, membri, respectiv angajați ai 
Grupului financiar din care face parte, nivelul acestora poate să ajungă la zero în funcție de tipul investitorului, valoarea investită și perioada 
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aferentă acesteia. 
Pentru investițiile în titluri emise de Fond, corespunzătoare portofoliilor individuale de investiții administrate de SAI ERSTE, comisionul de 
subscriere are valoarea zero.  
Pentru clienții de portofolii individuale de investiții administrate de SAI ERSTE care decid transferarea portofoliului, parțială sau integrală, în 
vederea investirii în titluri de participare emise de Fond, comisionul de subscriere are valoarea zero.  
Atunci când un alt fond administrat, direct sau prin delegare, de către SAI ERSTE sau de către orice altă societate de care aceasta este legată, prin 
conducere sau control comun, sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă, investește în titluri de participare ale Fondului, SAI ERSTE 
nu percepe comisioane de subscriere în contul acestor investiții. 
SAI ERSTE poate acorda investitorilor rambursări (în sensul de comisioane) din comisionul de subscriere încasat, în funcție de tipul investitorului, 
valoarea investită și perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implica nici un cost suplimentar Fondului. 
Sumele rezultate din aplicarea comisionului de subscriere sunt încasate de către SAI ERSTE. 
 
3.7.1.2. Preț de emisiune 
Comisionul de subscriere este luat în calculul prețului de emisiune astfel:  
Preț de emisiune = VUAN × (1+c%) 
unde c% este comisionul de subscriere exprimat procentual. 
Prețul de cumpărare este prețul de emisiune al titlului de participare plătit de investitor și este format din valoarea unitară a activului net, calculată 
de SAI ERSTE și certificată de Depozitar, astfel: 
a) pentru sumele intrate în conturile colectoare ale Fondului înainte de ora 16:00, prețul de cumpărare este calculat pe baza activelor din ziua în 
care s-a făcut creditarea conturilor colectoare ale Fondului; 
b) pentru sumele intrate în conturile colectoare ale Fondului după ora 16:00, prețul de cumpărare este calculat pe baza activelor din ziua lucrătoare 
următoare celei în care s-a făcut creditarea conturilor colectoare ale Fondului. 
Prețul de cumpărare include și comisionul de subscriere. 
O persoană care subscrie titluri de participare devine investitor al Fondului în ziua emiterii titlurilor de participare. Emiterea titlurilor de participare și 
evidențierea acestei operațiuni în contul de investiții al investitorului se face astfel: 
a) pentru sumele intrate în conturile colectoare ale Fondului înainte de ora 16:00, emiterea titlurilor se face în ziua lucrătoare următoare celei în 
care s-a făcut creditarea conturilor colectoare ale Fondului; 
b) pentru sumele intrate în conturile colectoare ale Fondului după ora 16:00, emiterea titlurilor se face în a doua zi lucrătoare următoare celei în 
care s-a făcut creditarea conturilor colectoare ale Fondului. 
În situația în care, o persoană care intenționează să devină investitor al Fondului depune o sumă mai mică decât suma minimă obligatorie de 
subscris, SAI ERSTE va face demersurile necesare pentru restituirea acesteia. 
Numărul de titluri de participare achiziționate de investitor se calculează astfel: 
Număr de titluri de participare =               Suma plătită de investitor               1 
    Prețul de emisiune valabil la momentul  
    creditării contului colector al Fondului 

Numărul de titluri de participare calculat se rotunjește la 2 zecimale. 
În consecință, suma plătită de investitor cu titlul de comision de subscriere se poate determina astfel: 
Comision subscriere (lei) = Suma plătită de investitor x     c%    1 
       1+c% 

 
3.7.1.3. Comision de răscumpărare 
Fondul nu percepe comision de răscumpărare.  
 
3.7.1.4. Preț de răscumpărare  
Prețul de răscumpărare este prețul cuvenit investitorului la data înregistrării Cererii de răscumpărare și este format din valoarea unitară a activului 
net calculată de SAI ERSTE și certificată de Depozitar, astfel: 
a) pentru răscumpărările înregistrate înainte de ora 16:00, prețul de răscumpărare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat 
Cererea de răscumpărare; 
b) pentru răscumpărările înregistrate după ora 16:00, prețul de răscumpărare este calculat pe baza activelor din ziua lucrătoare următoare celei în 
care s-a înregistrat Cererea de răscumpărare. 
Din valoarea răscumpărată se scad orice taxe legale și comisioane bancare conform prezentului Prospect de emisiune. 
Anularea titlurilor de participare emise de Fond și evidențierea acestei operațiuni în contul de investiții al investitorului se realizează în funcție de 
momentul înregistrării Cererii de răscumpărare, astfel: 
a) pentru răscumpărările înregistrate înainte de ora 16:00, în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a Cererii de răscumpărare; 
b) pentru răscumpărările înregistrate după ora 16:00, în a doua zi lucrătoare după data înregistrării Cererii de răscumpărare. 
 
Plata contravalorii titlurilor de participare răscumpărate va fi făcută într-un termen rezonabil, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare de la data 
înregistrării Cererii de răscumpărare. 
 
3.7.2. Alte comisioane și cheltuieli 
 
3.7.2.1. Remunerarea societății de administrare a investițiilor 
La data autorizării prezentului Prospect de emisiune, valoarea comisionului de administrare este de 0,5% pe an, respectiv 0,0416% pe luna calculat 
la valoarea medie a activului total administrat în luna respectiva. 
 
Comisionul de administrare are valoarea maximă de 1,92% pe an. 
SAI ERSTE poate modifica valoarea comisionului de administrare, în sensul creșterii sau scăderii acestuia, fără a depăși valoarea maxima, cu 
notificarea Autorității, urmând ca aceasta modificare sa intre în vigoare în termen de 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor. 



SAI ERSTE poate crește valoarea maximă numai cu autorizarea Autorității și este obligată să publice, în acest sens, o notă de informare a 
investitorilor, cu cel puțin 10 zile înaintea intrării în vigoare.  
La calculul comisionului de administrare perceput de către SAI ERSTE Fondului, în cazul în care acesta investește în alte OPC administrate de SAI 
ERSTE, se va aplica principiul evitării dublei comisionari a investitorilor prin deducerea din comisionul de administrare perceput de către SAI 
ERSTE Fondului a comisionului de administrare perceput de SAI ERSTE OPC în care acesta a investit, aferent titlurilor de participare deținute de 
Fond.  
Sumele calculate după procedura detaliata mai jos se vor evidenția zilnic în calculul activelor Fondului.  
Comision de administrare Fond = F% * ATF  
Comisionul de administrare OPC = B% * ATB 
Comisionul de administrare Fond (cu deducere) =  
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unde:  
OPC - OPC administrat de SAI ERSTE în care Fondul investește; 
F% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput Fondului;  
ATF - activul total al Fondului și constituie baza de calcul pentru comisionului de administrare al Fondului; 
B% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput OPC în care Fondul a investit; 
ATB - activul total al OPC în care Fondul a investit și constituie baza de calcul pentru comisionul de administrare al OPC respectiv; 
Nr. TitluriOPC - numărul de titluri de participare pe care Fondul îl deține în OPC respectiv; 
n - numărul de OPC în care Fondul a investit  
SAI ERSTE poate acorda investitorilor rambursări din comisionul de administrare încasat, în funcție de tipul investitorului, valoarea investită și 
perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implica niciun cost suplimentar Fondului.  
 
3.7.2.2. Remunerarea depozitarului 
Pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile contractului de depozitare, Depozitarul este îndreptățit să primească, ca remunerație, 
următoarele tipuri de comisioane: 

A. comision de depozitare 
B. comisioane de custodie 

A. Comisionul de depozitare, construit în trepte, în funcție de volumul activelor aflate în depozitare, are o valoare maximă de 0,03% pe lună, aplicat 
la valoarea medie lunară a Activului Net pentru Calcul Comisioane (ANCC), definit astfel: 
ANCC = Valoarea actualizată a activelor totale - Răscumpărări de plată - Cheltuieli de audit financiar - Cheltuieli estimate, menționate în Prospectul 
de emisiune aprobat de Autoritate - Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie, comision administrare, impozit pe venit, după caz) - 
Comisioane de subscriere (dacă este cazul). 
Trecerea de la o treaptă de comision la alta se va face începând cu luna următoare celei în care valoarea medie lunară a Activul Net pentru Calcul 
Comisioane (ANCC) al Fondului a atins tranșele valorice stabilite prin contractul de depozitare.  
B. Comisioanele de custodie se percep pentru următoarele activități:  
B.1. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețe reglementate din România: 
a) păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 0,1% anual aplicat la valoarea medie a portofoliului de instrumente financiare aflat în custodie; 
b) decontare fonduri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie:  
Comisioanele percepute de Depozitarul Central pentru serviciile de compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, atât pe bază 
netă cât și pe bază brută, conform listei de tarife și comisioane datorate de participanții la sistemul de compensare, decontare și registru, agenții 
custode și participanții compensatori, prevăzute de Codul Depozitarului Central + comisionul fix pe tranșe valorice: maxim 8 lei; 
c) procesare transferuri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie: maxim 15 lei; 
d) servicii de corporate action: maxim 15 lei / notificare /colectare. 
B.2. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare emise pe piețe externe: 
a) păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 

- maxim 0,55% anual, aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflate în custodie; 
- comision minim pentru un simbol: 4,00 EUR anual  
- comision minim pentru un cont de custodie: 16,00 EUR anual 

b) decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare ale emitenților din alte state: 
- maxim 200 EUR / tranzacție; 

c) servicii de corporate action: maxim 10 EUR / colectare. 
 
3.7.2.3. Alte cheltuieli suportate de Fond 
a) cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor; 
b) cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare; 
c) cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare; 
d) cheltuieli cu comisioanele și tarifele datorate Autorității; 
e) cheltuieli de emisiune cu documentele Fondului (cheltuieli legate de publicarea în presă a oricăror anunțuri și rapoarte prevăzute de 
reglementările legale în vigoare, precum și de emiterea și transmiterea către investitori a Certificatului de investitor); 
f) cheltuieli cu auditul financiar pentru Fond; 
g) cheltuieli legate de emiterea și transmiterea către investitori, prin intermediul unui suport durabil, a confirmării emiterii /anulării titlurilor de 
participare, ca urmare a procesării cererii de subscriere / răscumpărare, cel târziu în prima zi lucrătoare după emitere / anulare; 
h) cheltuieli legate de emiterea și transmiterea către investitori a documentelor necesare calculului impozitului pe venit. 
Cheltuielile se înregistrează zilnic, având în vedere următoarele: 
a) repartizarea cheltuielilor nu conduce la variații semnificative în valoarea activelor unitare; 
b) cheltuielile sunt planificate lunar, înregistrate zilnic în calculul valorii activului net și regularizate la sfârșitul lunii (cheltuieli de administrare, 



cheltuieli de depozitare); 
c) cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate și regularizate periodic (cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli decât cele descrise mai sus). 
Cheltuielile de înființare, de distribuție și de publicitate ale Fondului sunt suportate de către SAI ERSTE. 
 
3.8. Fuziunea și lichidarea 
 
3.8.1. Fuziunea și divizarea fondurilor deschise de investiții 
Fuziunea între fondurile deschise de investiții se poate realiza prin:  
a) absorbția unuia sau mai multor fonduri de către un alt fond; 
b) crearea unui nou fond prin contopirea a două sau mai multe fonduri.  
Fuziunea prin absorbție se realizează prin transferul tuturor activelor care aparțin unuia sau mai multor fonduri deschise de investiții către alt fond, 
denumit fondul absorbant, și atrage dizolvarea fondului/fondurilor încorporate.  
Fuziunea prin contopire are loc prin constituirea unui nou fond deschis de investiții, căruia fondurile care fuzionează îi transferă în întregime activele 
lor, având loc astfel dizolvarea acestora. 
Inițiativa fuziunii a două sau mai multe fonduri deschise de investiții aparține societății care administrează respectivele fonduri. Prin fuziune, 
societatea/societățile de administrare a investițiilor va/vor urmări exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmează a fuziona.  
Societatea/societățile de administrare a investițiilor va/vor transmite Autorității notificarea privind intenția de fuziune a fondurilor însoțită de proiectul 
pe baza căruia se realizează fuziunea și de un certificat constatator emis de depozitar privind numărul investitorilor și valoarea activului net ale 
fondurilor implicate în fuziune. În termen de maximum 15 zile de la data depunerii acestor documente, Autoritatea emite o decizie de suspendare a 
emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare a fondurilor implicate în procesul de fuziune, cu excepția răscumpărărilor integrale de titluri de 
participare, până la finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării.  
Decizia de suspendare intră în vigoare la 15 zile de la data comunicării ei către societatea/societățile de administrare a investițiilor 
implicată/implicate. În termen de cinci zile de la data acestei comunicări, societatea/societățile de administrare a investițiilor este/sunt obligate să 
publice și să transmită Autorității dovada publicării anunțului privind intenția de fuziune și a datei la care este suspendată emisiunea și 
răscumpărarea titlurilor de participare a fondurilor implicate în fuziune. În vederea protecției investitorilor, în anunțul privind fuziunea se va preciza 
faptul că, în urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a titlului de participare egală cu cea deținută anterior.  
Societatea/societățile de administrare a investițiilor are/au obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea 
acestui anunț și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare a fondurilor implicate în procesul de fuziune, 
precum și cererile de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării. 
În situația fuziunii prin absorbție, Autoritatea retrage autorizația fondului absorbit, fondul absorbant continuând să funcționeze în condițiile 
reglementărilor în vigoare.  
În cazul în care fuziunea se realizează prin contopirea mai multor fonduri autorizate, Autoritatea retrage autorizația de funcționare a fondurilor 
implicate în procesul de fuziune și autorizează fondul rezultat. Fondurile astfel fuzionate sunt administrate de către o singură societate de 
administrare a investițiilor. 
Societatea de administrare a fondului rezultat în urma fuziunii depune la Autoritate un certificat constatator emis de depozitar din care să reiasă 
situația noului fond rezultat în urma fuziunii similar celui depus la momentul înregistrării notificării privind fuziunea. Data calculului ratei de conversie 
a titlurilor de participare corespunde cu data emiterii de către depozitar a acestui certificat și este considerată data fuziunii. În cazul în care fondurile 
implicate în procesul de fuziune au depozitari diferiți, acest certificat este însoțit de procesul verbal de predare primire încheiat cu ocazia 
transferului activelor fondurilor deschise de investiții implicate la depozitarul fondului rezultat în urma fuziunii.  
Este interzisă divizarea Fondului. 
Transferul activelor 
Societățile implicate în fuziune trebuie să adoptate criterii de evaluare identice pentru același tip de instrumente financiare care constituie active ale 
fondurilor implicate. Aceste criterii trebuie să fie identice cu cele stabilite pentru fondul rezultat prin fuziune.  
Nici un cost suplimentar nu este imputat investitorilor ca urmare a procesului de fuziune. Caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare 
folosite și al ratei de conversie a titlurilor de participare a fondurilor implicate în fuziune trebuie evaluat de către auditori financiari, membri ai 
C.A.F.R. 
 
3.8.2. Lichidarea Fondului 
Autoritatea retrage autorizarea Fondului în următoarele condiții: 
a) la cererea S.A.I., pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase, în situația în care se constată că valoarea activelor nu mai justifică din punct 
de vedere economic operarea acelui fond; 
b) în situația în care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizației societății de administrare. 
În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării de către Autoritate a deciziei de retragere a autorizației Fondului, în urma analizării 
a cel puțin trei oferte astfel încât prețul să fie minim, societatea de administrare a investițiilor încheie un contract cu un auditor financiar, membru al 
C.A.F.R. care poate fi și altul decât cel cu care are încheiat contract societatea de administrare a investițiilor, în vederea desemnării acestuia ca 
administrator al lichidării Fondului. Contractul cuprinde obligațiile și responsabilitățile administratorului lichidării, stabilite în conformitate cu 
reglementările în vigoare. O copie a contractului încheiat, este transmisă la Autoritate. 
Obligația fundamentală a administratorului lichidării este de a acționa în interesul deținătorilor de titluri de participare.  
Plata administratorului lichidării se face din fondurile rezultate prin lichidarea activelor Fondului.  
Administratorul lichidării poate subcontracta persoane fizice sau juridice în scopul obținerii asistenței și expertizei în îndeplinirea îndatoririlor și 
obligațiilor sale, fiind direct răspunzător pentru modul în care aceștia își execută îndatoririle. Subcontractorii, precum și îndatoririle sau obligațiile lor, 
trebuie să fie menționate în contractul încheiat între societatea de administrare și administratorul lichidării. Administratorul lichidării este 
răspunzător pentru plata comisioanelor și a altor cheltuieli către toți subcontractorii, acestea fiind plătite exclusiv din comisionul lichidatorului. 
Administratorul lichidării pune sub sigiliu toate activele și ia măsurile necesare pentru conservarea acestora. 
Administratorul lichidării ia în custodie copiile tuturor înregistrărilor și evidențelor contabile referitoare la Fond, păstrate de către societatea de 
administrare a investițiilor și de către depozitar.  
În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului, administratorul lichidării întocmește un inventar complet al activelor și 
obligațiilor Fondului și pregătește un raport privind inventarierea, care cuprinde, fără a se limita la: 
a) o evaluare a tuturor activelor la valoarea lor de piață și a obligațiilor prezente ale Fondului; 
b) o listă a tuturor deținătorilor de titluri de participare, numărul și valoarea titlurilor de participare deținute de fiecare anterior începerii procesului de 



lichidare; 
c) o eșalonare a datelor la care se face lichidarea activelor și la care are loc distribuirea sumelor rezultate din lichidare. 
Acest raport este transmis către societatea de administrare a investițiilor și către autoritate, în termen de maximum 48 ore de la data întocmirii și 
este publicat în Buletinul Autorității. 
Administratorul lichidării alege o bancă din România sau sucursala din România a unei bănci străine, care se bucură de o bună reputație și de 
bonitate financiară, în scopul deschiderii unui cont pentru depozitarea exclusivă a tuturor sumelor provenite din lichidare. Administratorul lichidării 
exercită exclusiv drepturile de operare asupra acestui cont. 
Administratorul lichidării finalizează lichidarea în decurs de maximum 60 de zile lucrătoare de la data publicării raportului privind inventarierea.  
Administratorul lichidării are obligația să lichideze activele fondului deschis de investiții la valoarea maximă oferită de piață. 
Administratorul lichidării poate solicita Autorității prelungirea cu maximum 30 de zile lucrătoare a termenului de 60 de zile menționat mai sus, în 
vederea lichidării activelor. 
După încheierea lichidării tuturor activelor, administratorul lichidării plătește toate cheltuielile legate de lichidare, precum și orice alte costuri și 
datorii restante ale Fondului, urmând a ține evidența pentru toți banii retrași în acest scop din sumele obținute în urma lichidării. Ulterior acestei 
etape, administratorul lichidării începe procesul de repartizare către deținătorii de titluri de participare a sumelor rezultate din lichidare, în 
conformitate cu datele eșalonate în cadrul raportului de inventariere, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea lichidării. Sumele 
nete sunt repartizate strict pe baza numărului de titluri de participare deținute de fiecare investitor la data începerii lichidării și cu respectarea 
principiului tratamentului egal, echitabil și nediscriminatoriu al tuturor investitorilor, independent de orice alte criterii. 
Administratorul lichidării întocmește raportul final, cuprinzând rezultatele lichidării și ale distribuirii sumelor rezultate din lichidarea activelor, precum 
și modalitatea de plată a sumelor cuvenite investitorilor și face dovada efectuării plăților respective. Raportul final este transmis Autorității, publicat 
în „Ziarul Financiar” precum și în Buletinul Autorității. După efectuarea tuturor plăților, administratorul lichidării procedează la închiderea contului 
bancar. 
 
3.9. Regimul fiscal 
Fondul nu plătește impozite pe creșterile realizate din investiții. 
Pentru investitorii persoane fizice, pentru câștigul / pierderea rezultată ca urmare a răscumpărării de titluri de participare, determinată ca diferența 
dintre prețul de răscumpărare și prețul de cumpărare, se aplică reglementările în vigoare, respectiv Legea nr. 571/2003 (Cod Fiscal), cu modificările 
și completările ulterioare și reglementările Autorității aplicabile.  
Declararea și plata impozitelor corespunzătoare veniturilor realizate de investitorii persoane fizice se efectuează conform prevederilor aplicabile din 
Legea nr. 571/2003 (Cod Fiscal), cu modificările și completările ulterioare, în vigoare. 
Pentru investitorii persoane juridice, câștigul / pierderea rezultată ca urmare a răscumpărării de titluri de participare, determinată ca diferența dintre 
prețul de răscumpărare și prețul de cumpărare, reprezintă venit / pierdere financiar/ă și intră sub incidența prevederilor aceleiași legi, respectiv 
Legea nr. 571/2003 (Cod Fiscal) cu modificările și completările ulterioare, în vigoare. 
Investitorii entități fără personalitate juridică se supun regimului fiscal aplicabil conform prevederilor legale specifice. 
În cazul existenței unor alte taxe și/sau impozite datorate de Fond, taxe sau impozite reglementate prin dispoziții legale adoptate ulterior aprobării 
prezentului Prospect de emisiune, acestea se vor plăti conform legii. 
 
3.10. Auditorul fondului 
Auditorul Fondului este Ernst & Young Assurance Services S.R.L. 
 
CAPITOLUL 4  Întocmirea și distribuirea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile semestriale 
 
4.1. Raportări contabile semestriale  
Raportările contabile semestriale ale Fondului sunt întocmite de către SAI ERSTE, distinct de cele proprii, în conformitate cu prevederile 
reglementărilor contabile emise de Autoritate cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile entităților autorizate, reglementate și 
supravegheate de Autoritate. 
Raportarea contabilă semestrială se transmite, la termenul stabilit în reglementările Autorității aplicabile, împreună cu raportul administratorului și 
balanța de verificare a conturilor sintetice. 
 
4.2. Situații financiare anuale  
Situațiile financiare anuale ale Fondului sunt întocmite de către SAI ERSTE, distinct de cele proprii, în conformitate cu prevederile reglementărilor 
contabile emise de Autoritate cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritate.  
Situațiile financiare anuale ale Fondului sunt însoțite de raportul administratorilor și raportul de audit. 
Raportările contabile semestriale și situațiile financiare anuale ale Fondului pot fi consultate de către investitori la sediul SAI ERSTE și sunt 
publicate în conformitate cu prevederile reglementărilor Autorității aplicabile. 
 
CAPITOLUL 5  Determinarea și repartizarea veniturilor 
 
Veniturile Fondului rezultă din evoluția valorii activelor din portofoliu, sunt determinate zilnic, prin calcularea valorii activului net și sunt încorporate 
în activul Fondului. Fondul nu distribuie dividende, câștigul din plasamente regăsindu-se în creșterea valorii titlului de participare. 
 
CAPITOLUL 6  Modalitatea de publicare a informațiilor cu privire la Fond  
 
SAI ERSTE întocmește, transmite Autorității și publică pentru Fond, în termenele, forma și condițiile prevăzute de reglementările în vigoare, 
următoarele documente: 
i) Raportul anual, care se publică în termen de 4 luni de la sfârșitul anului pentru care se face raportarea; 
ii) Raportul semestrial, care se publică în termen de 2 luni de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea.  
Rapoartele menționate la lit. i) și lit. ii) se publică în Buletinul Autorității și pe www.erste-am.ro. SAI ERSTE va publica în Ziarul Financiar, în termen 
de 3 zile de la transmiterea rapoartelor către Autoritate un anunț destinat investitorilor în care se menționează apariția acestora, precum și 
modalitatea prin care se pot obține, la cerere, în mod gratuit. 
iii) Rapoartele periodice privind valoarea activului net și valoarea unitară a activului net, conform reglementărilor în vigoare se întocmesc și se 

http://www.erste-am.ro/


publică zilnic la sediul SAI ERSTE, la sediile distribuitorilor și pe www.erste-am.ro; la cererea investitorilor, acestea se transmit gratuit, prin 
intermediul unui suport durabil.  
Suplimentar, investitorii care au conturi curente deschise la Banca Comercială Română S.A. și beneficiază de serviciul de internet banking oferit de 
aceasta, pot vizualiza istoricul operațiunilor cu titluri de participare, precum și soldul și valoarea la zi a acestora 
 
CAPITOLUL 7  Activități delegate conform reglementărilor în vigoare 
 
Distribuția titlurilor de participare emise de Fond se poate face direct de către SAI ERSTE și prin intermediul unor societăți comerciale (distribuitori) 
autorizate să presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în baza contractelor de distribuție pe care 
aceștia le încheie cu SAI ERSTE, cu avizul prealabil al Autorității.  
SAI ERSTE a încheiat contract de distribuție a titlurilor de participare emise de Fond cu Banca Comercială Română S.A., cu sediul central în 
București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, tel: 0800 801 227 sau 021 407 42 00; e-mail: DOG.BOCD@bcr.ro sau contact.center@bcr.ro.  
Distribuția titlurilor de participare se poate realiza și prin intermediul agenților de distribuție. Agenții de distribuție sunt persoane fizice avizate și 
înscrise în Registrul public al Autorității, care își desfășoară activitatea în numele SAI ERSTE în baza unor relații contractuale și nu pot presta 
activități de distribuție în nume propriu. Agenții de distribuție nu pot fi implicați în operațiunile de încasări și plăți de la sau către investitorii Fondului. 
Lista agenților de distribuție este disponibilă pe www.erste-am.ro.  
 
CAPITOLUL 8  Protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
acestor date, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor secundare emise în materie, investitorul declara în mod 
expres și neechivoc ca este de acord cu prelucrarea, de către SAI ERSTE, în calitate de operator si/sau de către alte persoane lucrând în baza 
instrucțiunilor SAI ERSTE, a datelor personale privind persoana investitorului.  
Investitorul este de asemenea de acord ca datele furnizate SAI ERSTE sa fie supuse, printre altele, înregistrării, organizării, stocării, modificării, 
utilizării, divulgării către terți, cu condiția ca toate cerințele reglementărilor în vigoare aplicabile în materie, precum și prevederile legale privind 
secretul profesional, sa fie respectate în decursul acestor operațiuni de prelucrare. 
Performantele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a rezultatelor viitoare. 
Informații suplimentare sau documente privind Fondul se pot obține gratuit de la sediul S.A.I. ERSTE Asset Management SA, din București, str. 
Uruguay nr. 14, sector 1, tel: 0372 269 999; fax: 0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro; adresă de web: www.erste-am.ro.  
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Citiți prevederile Prospectului de emisiune al Fondului Deschis de Investiții ERSTE Money Market RON 
 

1. Informații despre SOCIETATEA de ADMINISTRARE a INVESTITIILOR și relația dintre SOCIETATEA de ADMINISTRARE a 
INVESTITIILOR și INVESTITORI 
 
1.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor 
Societatea de administrare a Fondului Deschis de Investiții ERSTE Money Market RON, denumit în continuare „Fondul”, este S.A.I. ERSTE Asset 
Management S.A., denumită în continuare „SAI ERSTE”, societate administrată în sistem dualist, constituită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 
31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor specifice aplicabile 
pieței de capital, cu o durată de funcționare nedeterminată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/17060/2008, Cod unic de 
înregistrare 24566377, având sediul în București, str. Uruguay nr. 14, sector 1, tel: 0372 269 999; fax: 0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro; 
adresa de web: www.erste-am.ro.  
SAI ERSTE a fost autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) prin Decizia nr. 98/ 21.01.2009 și este înregistrată cu numărul 
PJR05SAIR/400028 în Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritatea. 
 
1.2. Obiectul și obiectivul administrării 
SAI ERSTE are ca obiect principal de activitate administrarea organismelor de plasament colectiv, autorizate sau înregistrate în conformitate cu 
reglementările în vigoare (e.g. Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgenta nr. 
32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru completarea 
Legii nr. 297/2004 privind piata de capital) și poate desfășura și următoarele activități: 
a) administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe baza discreționară conform mandatelor 
date de investitori; 
b) servicii conexe: consultanță de investiții privind unul sau mai multe instrumente financiare. 
Activitatea SAI ERSTE se realizează sub controlul și supravegherea Autorității, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. 
Obiectivul administrării Fondului constă în creșterea capitalului investit prin plasarea resurselor atrase în instrumente ale pieței monetare și cu venit 
fix, în scopul obținerii unor randamente superioare mediei dobânzilor în lei la o luna pe piața interbancară românească.  
 
1.3. Remunerarea societății de administrare a investițiilor 
La data autorizării prezentelor Reguli, valoarea comisionului de administrare este de 0,5% pe an, respectiv 0,0416% pe luna calculat la valoarea 
medie a activului total administrat în luna respectiva. 
Comisionul de administrare are valoarea maximă de 1,92% pe an. 
SAI ERSTE poate modifica valoarea comisionului de administrare, în sensul creșterii sau scăderii acestuia, fără a depăși valoarea maxima, cu 
notificarea Autorității, urmând ca aceasta modificare sa intre în vigoare în termen de 2 zile de la publicarea unei note de informare a invest itorilor. 
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SAI ERSTE poate crește valoarea maximă numai cu autorizarea Autorității și este obligată să publice, în acest sens, o notă de informare a 
investitorilor, cu cel puțin 10 zile înaintea intrării în vigoare.  
La calculul comisionului de administrare perceput de către SAI ERSTE Fondului, în cazul în care acesta investește în alte OPC administrate de SAI 
ERSTE, se va aplica principiul evitării dublei comisionari a investitorilor prin deducerea din comisionul de administrare perceput de către SAI 
ERSTE Fondului a comisionului de administrare perceput de SAI ERSTE OPC în care acesta a investit, aferent titlurilor de participare deținute de 
Fond.  
Sumele calculate după procedura detaliata mai jos se vor evidenția zilnic în calculul activelor Fondului.  
Comision de administrare Fond = F% * ATF  
Comisionul de administrare OPC = B% * ATB 
Comisionul de administrare Fond (cu deducere) =  
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unde:  
OPC - OPC administrat de SAI ERSTE în care Fondul investește; 
F% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput Fondului;  
ATF - activul total al Fondului și constituie baza de calcul pentru comisionului de administrare al Fondului; 
B% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput OPC în care Fondul a investit; 
ATB _ - activul total al OPC în care Fondul a investit și constituie baza de calcul pentru comisionul de administrare al OPC respectiv; 
Nr. TitluriOPC - numărul de titluri de participare pe care Fondul îl deține în OPC respectiv; 
n - numărul de OPC în care Fondul a investit  
SAI ERSTE poate acorda investitorilor rambursări (în sensul de comisioane) din comisionul de administrare încasat, în funcție de tipul investitorului, 
valoarea investită și perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implica nici un cost suplimentar Fondului.  
 
1.4. Cheltuielile efectuate de societatea de administrare a investițiilor în numele fondului 
Cheltuielile de înființare, de distribuție și de publicitate ale Fondului sunt suportate de către SAI ERSTE. 
Obligațiile Fondului sunt constituite din: 
a) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SAI ERSTE; 
b) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului; 
c) cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor; 
d) cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare; 
e) cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare; 
f) cheltuieli cu comisioanele și tarifele datorate Autorității; 
g) cheltuieli de emisiune cu documentele Fondului (cheltuieli legate de publicarea în presa a oricăror anunțuri și rapoarte prevăzute de 
reglementările legale în vigoare, precum și de emiterea și transmiterea către investitor a Certificatului de investitor); 
h) cheltuieli cu auditul financiar pentru Fond; 
i) cheltuieli legate de emiterea și transmiterea către investitori, prin intermediul unui suport durabil, a confirmării emiterii /anulării titlurilor de 
participare, ca urmare a procesării cererii de subscriere / răscumpărare, cel târziu în prima zi lucrătoare după emitere / anulare; 
j) cheltuieli legate de emiterea și transmiterea către investitori a documentelor necesare calculului impozitului pe venit. 
Cheltuielile se înregistrează zilnic, având în vedere următoarele: 
a) repartizarea cheltuielilor nu conduce la variații semnificative în valoarea activelor unitare; 
b) cheltuielile sunt planificate lunar, înregistrate zilnic în calculul valorii activului net și regularizate la sfârșitul lunii (cheltuieli de administrare, 
cheltuieli de depozitare); 
c) cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate și regularizate periodic (cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli decât cele descrise mai sus). 
 
1.5. Operațiunile efectuate de societatea de administrare a investițiilor în numele fondului în vederea desfășurării activității de 
administrare 

SAI ERSTE reprezintă Fondul în relațiile cu terții, putând să încheie contracte în numele Fondului, să angajeze plăți pentru investiții și cheltuieli, 
urmărind aplicarea politicii investiționale a Fondului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia. 
SAI ERSTE are următoarele atribuții: 
a) îndeplinirea procedurilor de autorizare a Fondului; 
b) analiza instrumentelor financiare, a piețelor financiare și selecționarea portofoliului de investiții al Fondului; 
c) achiziționarea de instrumente financiare pe contul Fondului, folosind resursele financiare atrase de la deținătorii de titluri de participare; 
d) exercitarea drepturilor ce decurg din deținerea de instrumente financiare în contul Fondului; 
e) distribuția de titluri de participare, precum și încheierea de contracte de distribuție cu alte societăți comerciale (distribuitori) autorizate să 
presteze activități de distribuție în conformitate cu reglementările în vigoare, stabilind tipul și nivelul comisioanelor pe care SAI ERSTE le va plăti 
distribuitorilor; 
f) încheierea contractului de depozitare a activelor Fondului cu un depozitar autorizat, negocierea comisionului de depozitare în limita stabilită în 
prezentele Reguli și plata acestuia către depozitar conform prevederilor contractuale; 
g) contractarea, utilizarea și restituirea de împrumuturi în numele și pe contul Fondului în condițiile reglementărilor în vigoare; 
h) crearea bazei de date, a circuitului informațional și a evidențelor necesare desfășurării activității Fondului; 
i) derularea operațiunilor de publicitate a Fondului în conformitate cu reglementările în vigoare privind conținutul și structura materialului publicitar, 
cu scopul asigurării informării corecte și transparente a investitorilor;  
j) angajarea unui auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (C.A.F.R.), înregistrat în Registrul public al Autorității, în 
vederea auditării rapoartelor anuale ale Fondului; 
k) actualizarea zilnică a evidențelor contabile specifice; 
l) calcularea și plata comisionului datorat Autorității de către Fond, conform reglementărilor în vigoare;  
m) transmiterea către depozitar a tuturor informațiilor privind operațiunile Fondului, cel mai târziu până la ora 24:00 a zilei următoare celei în care 



acestea au fost efectuate, cu excepția zilelor nelucrătoare; 
n) calcularea zilnică a valorii activului net, a valorii unitare a activului net și a numărului de investitori; 
o) transmiterea către investitori, atât a informațiilor și documentelor prevăzute de reglementările în vigoare cât și a celor solicitate suplimentar de 
aceștia, prin intermediul unui suport durabil, astfel încât investitorul sa poată stoca informații care îi sunt adresate personal, intr-un mod care să 
permită ca informațiile respective să poată fi consultate ulterior, pe o perioada de timp adaptată scopului acestor informații și care permite 
reproducerea fidelă a informațiilor stocate; suportul durabil include, fără a se limita la: scrisoare simplă sau cu confirmare de primire, fax, e-mail, 
SMS, sistem de vizualizare cu user și parolă pe internet etc.;  
p) publicarea zilnică, pentru fiecare zi lucrătoare, în Ziarul Financiar, pe www.erste-am.ro și afișarea zilnică la sediul SAI ERSTE, precum și la 
sediile distribuitorilor, a valorii activului net și a valorii activului net unitar ale Fondului, certificate de depozitar; la cererea investitorilor, acestea se 
transmit gratuit, pe suport durabil; 
q) păstrarea și actualizarea evidenței investitorilor Fondului, în colaborare cu depozitarul; 
r) întocmirea și transmiterea la Autoritate a raportărilor săptămânale privind clasele de active din portofoliul Fondului, numărul de investitori și 
valoarea activului net ale Fondului, pentru fiecare zi lucrătoare, precum și situația detaliată a investițiilor pentru ultima zi lucrătoare din săptămână, 
certificate de depozitar; 
s) întocmirea, transmiterea către Autoritate și publicarea pentru Fond, în termenele, forma și condițiile prevăzute de reglementările în vigoare, a 
următoarelor documente: 

i) Prospect de emisiune; 
ii) Regulile; 
iii) Document privind informațiile cheie destinate investitorilor („DICI”); 
iv) Raport anual, care se publică în termen de 4 luni de la sfârșitul anului pentru care se face raportarea; 
v) Raport semestrial, care se publică în termen de 2 luni de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea; 

Rapoartele prevăzute la lit. iv) și v) se publică în Buletinul Autorității și pe www.erste-am.ro. SAI ERSTE va publica în Ziarul Financiar, în termen de 
3 zile de la transmiterea către Autoritate, un anunț destinat investitorilor în care se menționează apariția acestora, precum și modalitatea prin care 
se pot obține, la cerere, în mod gratuit.  
t) alte activități calificate ca atare și autorizate de Autoritate.  
 
1.6. Responsabilitatea societății de administrare a investițiilor 
SAI ERSTE este obligată să respecte, pe toată durata de funcționare, regulile de conduită emise de Autoritate astfel: 
a) să acționeze cu corectitudine și diligență profesională, în scopul protejării interesului investitorilor la Fond și a integrității pieței; 
b) să angajeze și să folosească eficient toate resursele, să elaboreze și să utilizeze eficient procedurile necesare pentru desfășurarea 
corespunzătoare a activității; 
c) să evite conflictele de interese, iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să se asigure că Fondul beneficiază de un tratament corect și 
imparțial; 
d) să își desfășoare activitatea în conformitate cu reglementările C.N.V.M. aplicabile, în scopul promovării intereselor investitorilor și a integrității 
pieței; 
e) să exercite drepturile aferente instrumentelor financiare aparținând Fondului în interesul deținătorilor de titluri de participare. 
SAI ERSTE va opera în conformitate cu prezentele Reguli și nu va efectua operațiuni de pe urma cărora ar beneficia unele dintre conturile 
individuale, A.O.P.C. ori O.P.C.V.M., în detrimentul celorlalte.  
SAI ERSTE nu poate efectua tranzacții cu O.P.C.V.M.-urile și A.O.P.C.-urile pe care le administrează.  
SAI ERSTE identifică toate cazurile în care condițiile contractuale convenite cu partenerii de afaceri intră în conflict de interese cu Fondul și se 
asigură că Fondul nu este încărcat cu costuri ce ar putea fi evitate și nu este exclus de la obținerea de beneficii care i se  cuvin. De asemenea, SAI 
ERSTE are obligația de a preveni conflictele de interese, iar dacă acestea apar, de a asigura administrarea lor corectă și în interesul investitorilor 
tuturor organismelor de plasament colectiv administrate, în conformitate cu reglementările în vigoare și procedurile interne. 
SAI ERSTE este răspunzătoare pentru: 
a) orice prejudiciu produs Fondului prin: încălcarea reglementărilor în vigoare, încălcarea Regulilor Fondului, dol, culpa, neexecutarea sau 
executarea defectuoasă a obligațiilor asumate prin Prospectul de emisiune; 
b) daunele provocate Fondului și deținătorilor de titluri de participare dacă au făcut operațiuni cu sau pentru Fond folosindu-se de informații 
privilegiate, astfel cum sunt acestea prevăzute în reglementările în vigoare. În aceste situații, Autoritatea este în drept să dispună măsuri 
conservatorii corespunzătoare și să solicite instanței anularea tranzacțiilor frauduloase. 
2. INFORMATII despre DEPOZITAR și relația dintre SOCIETATEA de ADMINISTRARE a INVESTITIILOR și DEPOZITAR 
 
2.1. Datele de identificare a depozitarului 
În baza contractului de depozitare încheiat de SAI ERSTE, depozitarul Fondului este Banca Comercială Română S.A., societate administrată în 
sistem dualist, cu sediul în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/90/23.01.1991, 
Cod unic de înregistrare R361757, telefon 0373.511.715; fax 021.302.19.86, adresa de web: http://www.bcr.ro. 
Banca Comercială Română S.A., denumită în continuare „Depozitar”, este o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, înscrisă 
în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999.  
Depozitarul a fost autorizat de C.N.V.M. prin Avizul nr. 27/04.05.2006 și este înregistrat cu numărul PJR10/ DEPR/ 400010 în Registrul public al 
Autorității.  
 
2.2. Obiectul contractului de depozitare  
Obiectul contractului de depozitare îl constituie asigurarea, de către Depozitar, a activității de depozitare în conformitate cu reglementările în 
vigoare, activitate prin care este asigurată păstrarea în condiții de siguranță a activelor Fondului, încredințate spre păstrare conform clauzelor 
contractuale, precum și asigurarea unui control permanent, din punct de vedere al legalității, asupra operațiunilor Fondului.  
 
2.3. Durata contractului de depozitare 
SAI ERSTE și Depozitarul au încheiat contractul de depozitare pe o durată de 1 (un) an de la data intrării în vigoare a acestuia. Dacă nici una din 
părți nu notifică celeilalte încetarea contractului cu cel puțin 90 de zile înainte de data expirării duratei acestuia, contractul se consideră prelungit 
automat în aceleași condiții, considerându-se un acord tacit al părților. 
 

http://www.erste-am.ro/
http://www.erste-am.ro/


2.4. Instrucțiunile primite de depozitar de la societatea de administrare a investițiilor 
Depozitarul este informat în scris de către SAI ERSTE despre toate schimbările relevante cu privire la conducerea, organizarea și funcționarea sa, 
precum și despre cele privitoare la modificarea documentelor Fondului pentru care desfășoară activitatea de depozitare. 
SAI ERSTE transmite Depozitarului instrucțiuni în conformitate cu regulile și procedurile operaționale ale instituțiilor pieței de capital, precum și cu 
practica pieței pe care se execută respectivele instrucțiuni. 
SAI ERSTE transmite Depozitarului în timp util instrucțiunile, datele și documentele necesare îndeplinirii obligațiilor acestuia, conform prevederilor 
contractuale, procedurilor de lucru privind desfășurarea operațiunilor de depozitare și reglementărilor în vigoare. 
 
2.5. Remunerarea depozitarului 
Pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile contractului de depozitare, Depozitarul este îndreptățit să primească, ca remunerație, 
următoarele tipuri de comisioane: 
A. comision de depozitare 
B. comisioane de custodie  
A. comisionul de depozitare, construit în trepte în funcție de volumul activelor aflate în depozitare, are o valoare maximă de 0,03% /lună, aplicat la 
valoarea medie lunară a Activului Net pentru Calcul Comisioane (ANCC), definit astfel: 
ANCC = Valoarea actualizată a activelor totale - Răscumpărări de plată - Cheltuieli de audit financiar - Cheltuieli estimate, menționate în Prospectul 
de emisiune aprobat de Autoritate. - Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie, comision administrare, impozit pe venit, după caz) - 
Comisioane de subscriere (daca este cazul). 
Trecerea de la o treaptă de comision la alta se va face începând cu luna următoare celei în care valoarea medie lunară a Activului Net pentru 
Calcul Comisioane (ANCC) al Fondului a atins tranșele valorice stabilite prin contractul de depozitare.  
B. comisioanele de custodie se percep pentru următoarele activități:  
B.1. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețe reglementate din Romania:  
a) păstrarea în siguranța a instrumentelor financiare: 0,1% anual aplicat la valoarea medie a portofoliului de instrumente financiare aflat în custodie; 
b) decontare fonduri, în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie:  
Comisioanele percepute de Depozitarul Central pentru serviciile de compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, atât pe baza 
netă cât și pe baza brută, conform listei de tarife și comisioane datorate de participanții la sistemul de compensare, decontare și registru, agenții 
custode și participanții compensatori, prevăzute de Codul Depozitarului Central + comisionul fix pe tranșe valorice: maxim 8 lei; 
c) procesare transferuri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie: maxim 15 lei; 
d) servicii de corporate action: maxim 15 lei / notificare / colectare. 
B.2. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare emise pe piețe externe: 
a) păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 

- maxim 0,55% anual, aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflate în custodie; 
- comision minim pentru un simbol: 4,00 EUR anual  
- comision minim pentru un cont de custodie: 16,00 EUR anual 

b) decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare ale emitenților din alte state: 
- maxim 200 EUR/tranzacție 

c) servicii de corporate action: maxim 10 EUR /colectare. 
 
2.6. Responsabilitățile depozitarului 
Depozitarul trebuie: 
a) să se asigure că vânzarea, emiterea, răscumpărarea sau anularea titlurilor de participare sunt efectuate de către SAI ERSTE, în numele 
Fondului, în conformitate cu reglementările în vigoare și cu prezentele Reguli;  
b) să se asigure că valoarea titlurilor de participare este calculată în conformitate cu reglementările în vigoare și cu prezentele Reguli;  
c) să îndeplinească instrucțiunile SAI ERSTE, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare reglementărilor în vigoare ori prezentelor Reguli;  
d) să se asigure că, în tranzacțiile având ca obiect activele Fondului, orice sumă este achitată în termenul stabilit;  
e) să se asigure că veniturile Fondului sunt administrate și calculate în conformitate cu reglementările în vigoare și cu prezentele Reguli.  
Depozitarul înregistrează, verifică, monitorizează și controlează toate activele pe care le deține Fondul și răspunde pentru păstrarea în siguranța a 
tuturor activelor Fondului încredințate spre depozitare. Depozitarul certifică existenta și valoarea activelor menționate anterior pe bază de 
documente.  
Depozitarul informează în scris SAI ERSTE despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea Fondului pentru care desfășoară activitatea de 
depozitare.  
Depozitarul asigură confidențialitatea informațiilor si/sau documentelor primite de la SAI ERSTE în procesul de evaluare a legalității operațiunilor 
efectuate de către aceasta în contul Fondului. 
Depozitarul răspunde față de SAI ERSTE și față de deținătorii de titluri de participare pentru orice pierdere suferită de aceștia, ca urmare a 
îndeplinirii necorespunzătoare sau a neîndeplinirii obligațiilor sale. Răspunderea Depozitarului față de investitori poate fi invocată de către 
deținătorii de titluri de participare, direct sau indirect, prin intermediul SAI ERSTE.  
Este interzis Depozitarului să transfere, să gajeze, să garanteze în orice mod sau să dispună, în orice alt fel, de instrumentele financiare sau de 
sumele de bani încredințate spre păstrare în numele Fondului, cu excepția cazului în care există instrucțiuni corespunzătoare și numai în beneficiul 
investitorilor. Această interdicție nu se aplică în cazul dispunerii de către Autoritate a unor măsuri speciale. 
Activele Fondului nu pot face obiectul procedurilor de executare silită declanșate de către creditorii Depozitarului, nu pot fi puse sub sechestru sau 
poprite de către aceștia și nu fac parte din masa credală în caz de faliment al Depozitarului. 
 
2.7. Încetarea contractului de depozitare 
Contractul de depozitare încetează de plin drept, fără nici o formalitate suplimentară sau intervenția instanței competente, în următoarele cazuri: 
a) la data expirării duratei contractului sau a oricărei durate ulterioare expirării duratei inițiale, dacă una dintre părți a notificat celeilalte intenția de 
încetare a contractului; 
b) denunțarea unilaterală a contractului de către oricare dintre părți, numai ulterior acordării celeilalte părți a unui preaviz de minimum 90 zile 
înainte ca aceasta să producă efecte, termen care curge de la data notificării denunțării contractului către Autoritate. Decizia de denunțare a 
contractului este publicată în Buletinul Autorității pe cheltuiala părții care denunță contractul; 
c) prin acordul părților, cu avizul Autorității;în acest caz, termenul de preaviz prevăzut la lit. b) nu se mai aplică; 

 



d) în condițiile în care Autoritatea retrage autorizația / avizul de funcționare oricăreia dintre părți și / sau Banca Națională a României retrage 
autorizația de funcționare a Băncii Comerciale Române S.A.;  
e) în condițiile în care, Banca Națională a României a inițiat procedurile de supraveghere sau administrare specială a Băncii Comerciale Române 
S.A. ori s-a deschis procedura falimentului. 
 
2.8. Forța majoră în cadrul contractului de depozitare 
Forța majoră exonerează de răspundere partea aflată în imposibilitate de executare a obligațiilor sale cauzate de aceasta. 
Constituie forță majoră orice eveniment imprevizibil, inevitabil, insurmontabil și extrinsec circumstanțelor contractuale, neimputabil debitorului 
obligației, survenind înainte de exigibilitatea obligației și care provoacă imposibilitate de executare totală sau parțială, temporară sau definitivă, a 
uneia sau ale unora din obligațiile debitorului.  
Cazurile de forță majoră sunt considerate, pentru scopurile acestei clauze, circumstanțele care includ, fără restricție: războiul sau situațiile similare 
războiului, revoluția, cutremurul, inundațiile grave, embargoul, precum și orice alte situații ce sunt certificate de Camera de Comerț și Industrie sau 
orice altă autoritate competentă ca fiind cazuri de forță majoră. 
Partea care invocă un eveniment de forță majoră trebuie să comunice celeilalte părți survenirea evenimentului și cauzarea imposibilității de 
executare, în termen de 2 zile de la data survenirii acesteia, urmând ca în termen de 15 zile de la data notificării să transmită certificatul de atestare 
a cazului de forță majoră, eliberat de instituția legal competentă. Totodată, partea care invocă forța majoră trebuie să notifice celeilalte părți 
încetarea evenimentului și a consecințelor sale în privința posibilității de executare în termen de 2 zile de la data la care încetarea a avut loc. În 
cazul în care, din cauza forței majore, Depozitarul se află în imposibilitatea de a-si executa obligațiile, acesta va trebui sa asigure imediat, cu 
acordul SAI ERSTE transferul activelor Fondului către un subdepozitar. 
Dacă imposibilitatea de executare, cauzată de forța majoră, se întinde pe o perioadă care nu depășește 30 zile, executarea obligației afectate este 
suspendată, scadența acesteia prorogându-se cu durata imposibilității de executare, dacă partea creditoare a obligației respective nu notifică altfel.  
Dacă imposibilitatea de executare, cauzată de forța majoră, se întinde pe o perioada de 30 zile sau mai lungă, oricare dintre părți poate înceta 
contractul fără plata de daune interese.  
Părțile sunt libere să renegocieze contractul pentru adaptarea acestuia la noile circumstanțe, ca urmare a forței majore, drepturile prevăzute mai 
sus rămânând rezervate.  
Necomunicarea survenirii evenimentului de forță majoră, a încetării acestuia și a dovezilor de atestare a acesteia, în termenele prevăzute mai sus, 
dă dreptul creditorului obligației la daune interese pentru prejudiciile cauzate acestuia pentru necomunicarea la termen.  
 
3. INFORMATII cu privire la FOND 
 
3.1. Descrierea obiectivelor fondului 
 
3.1.1. Obiectivul investițional al fondului 
 
Fondul Erste Money Market RON a fost autorizat de C.N.V.M. prin Decizia 596 / 04.07.2012 și este înregistrat în Registrul public al Autorității cu nr. 
CSC06FDIR/400079  
Fondul s-a constituit prin contractul de societate autorizat la data de 04.07.2012. Durata Fondului este nedeterminata.  
În conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M. în vigoare privind organismele de plasament colectiv monetare, precum și cu standardul 
European Fund and Asset Management Association (Clasificarea Fondurilor Europene - The European Fund Classification EFC Categories, Aprilie 
2012), unde și Asociația Administratorilor de Fonduri din Romania este membră, ținând seama de politica de investiții prevăzută în prezentele 
Reguli, Fondul este un fond de piață monetară, căruia îi sunt caracteristice scadențe medii ponderate și durate de viață medii ponderate mai lungi. 
Obiectivul Fondului constă în mobilizarea de resurse financiare, printr-o ofertă publică continuă de titluri de participare,în vederea efectuării de 
plasamente în instrumente financiare pe piețele monetare și de capital, în condițiile unui grad redus de risc, specific politicii de investiții prevăzută în 
prezentele Reguli.  
Fondul va efectua plasamente preponderent în instrumente ale pieței monetare dar și în obligațiuni sau alte instrumente cu venit fix în scopul 
obținerii unor randamente superioare unui benchmark. 
Benchmark:  
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 = Rata medie oficială a dobânzilor pe piața monetară la care băncile atrag depozite în lei, stabilita în ziua „i”  

    = Produs 
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3.1.2. Politica de investiții a fondului  
Politica de investiții a Fondului are ca obiectiv stabilitatea din punct de vedere al performantei și menținerea unui grad optim de lichiditate, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare. 
Politica de investiții a Fondului va urmări menținerea unui nivel scăzut al riscului prin plasarea, în condiții optime de diversificare, a resurselor 
atrase, în instrumente ale pieței monetare și depozite bancare constituite la instituții de credit, în obligațiuni emise de entități supranaționale, de 
state membre și nemembre și de autorități publice ale acestora, dar și în obligațiuni sau alte instrumente cu venit fix ale unor emitenți corporativi cu 
grad de risc redus. 
SAI ERSTE se va asigura că portofoliul Fondului are o scadentă medie ponderată (WAM) de cel mult 6 luni și o durata de viață medie ponderată 
(WAL) de cel mult 12 luni, astfel cum acestea sunt definite de reglementările C.N.V.M. privind organismele de plasament colectiv monetare: 
a) WAM (Weighted Average Maturity) este scadența medie ponderată și reprezintă perioada medie de timp rămasă până la scadență a tuturor 
titlurilor de valoare din portofoliul Fondului, ponderate pentru a reflecta deținerile relative în fiecare instrument, prezumându-se că scadența unui 
instrument cu rată flotantă / variabilă este perioada de timp rămasă până la următoarea revizuire a ratei dobânzii în funcție de rata dobânzii pe piața 
monetară și nu perioada de timp rămasă până la data la care principalul titlului de valoare trebuie rambursat; 



b) WAL (Weighted Average Life) este durata de viață medie ponderată și reprezintă media ponderată a duratei de viață reziduale (rămase până la 
scadență) aferentă fiecărui titlu de valoare din portofoliul fondului, însemnând perioada de timp rămasă până la momentul în care principalul este 
rambursat integral (exceptând dobânda și fără să fie discontat). Diferența față de modul de calcul al WAM (mai ales în cazul titlurilor de valoare cu 
dobândă flotantă / variabilă și instrumentelor financiare structurate), derivă din faptul că nu se iau în considerare momentele de revizuire a ratei 
dobânzii, ci data declarată a scadenței titlului de valoare. WAL este utilizată pentru limitarea riscului de lichiditate, precum și în scopul determinării 
riscului de credit, acesta fiind cu atât mai mare cu cât data de rambursare a principalului este amânată mai mult. 
Fondul nu va investi în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. mai mult de 10% din activele sale, conform reglementărilor în 
vigoare. 
Atunci când Fondul investește în titlurile de participare ale altor O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. care sunt administrate SAI ERSTE sau de către orice altă 
societate de care SAI ERSTE este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o participație substanțială, directă sau indirectă, 
comisioanele de cumpărare și răscumpărare au valoarea zero.  
Rambursările (în sensul de comisioane) plătite de terți, aferente investițiilor efectuate de Fond, se vor constitui ca și venit al Fondului. 
În cazul în care, limitele stabilite prin politica de investiții nu sunt respectate, SAI ERSTE va adopta măsuri de remediere în cel mai scurt timp a 
situației, în conformitate cu reglementările în vigoare și cu respectarea intereselor investitorilor. 
 
3.1.3. Principalele categorii de instrumente financiare în care investește fondul 
A. Instrumente financiare 
Fondul investește în instrumente de piață monetară care îndeplinesc criteriile pentru instrumentele de piață monetară prevăzute în reglementările 
în vigoare sau în depozite constituite la instituții de credit. 
Fondul trebuie să își limiteze investițiile în titluri de valoare cu o scadență reziduală până la data răscumpărării legale mai mică sau egală cu 2 ani, 
cu condiția ca perioada de timp rămasă până la data revizuirii următoare a ratei dobânzii să fie mai mică sau egală cu 397 de zile. Rata dobânzii / 
cuponul titlurilor de valoare cu rată flotantă / variabilă trebuie revizuită în funcție de o rată sau indice al pieței monetare. 
Fondul nu își asumă riscuri directe sau indirecte față de titluri de capital sau mărfuri, inclusiv prin instrumente derivate, care vor fi utilizate numai în 
conformitate cu strategia de investiții a Fondului pe piața monetară. Instrumentele financiare derivate care generează risc de schimb valutar pot fi 
folosite numai în scopul acoperirii riscului (hedging). Investițiile în titluri de valoare în alte monede decât moneda în care sunt emise titlurile de 
participare ale Fondului sunt permise cu condiția ca riscul de schimb valutar să fie acoperit în totalitate. 
Fondul își limitează investițiile în alte organisme de plasament colectiv, doar la cele care intră în categoria Fondurilor Monetare de Termen Scurt 
sau Monetare, așa cum acestea sunt definite de reglementările în vigoare.  
Investițiile Fondului se efectuează exclusiv în: 
a) valori mobiliare cu venit fix și instrumente ale pieței monetare înscrise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România sau dintr-un stat 
membru, astfel cum aceasta este definita de reglementările în vigoare sau tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate;  
b) valori mobiliare cu venit fix și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-o țară terță sau negociate pe o altă piață 
reglementată dintr-o tară terță, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței 
reglementate să fie aprobată de Autoritate; 
c) valori mobiliare cu venit fix nou emise, în următoarele condiții:  

1) condițiile de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacționare pe bursă sau pe o altă piață 
reglementată care operează regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să fie 
aprobată de Autoritate;  
2) această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune.  

d) titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. cu caracteristicile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din OUG nr. 32/2012, autorizate în 
state membre sau nemembre, care corespund definiției fondurilor monetare de termen scurt sau monetare, cu îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiții:  

1) A.O.P.C. sunt autorizate, conform unei legislații care prevede că acestea sunt subiectul unei supravegheri considerate de Autoritate ca fiind 
echivalente cu aceea prevăzută de legislația comunitară, iar intre Autoritate și autoritatea competentă din statul de origine exista încheiat un 
acord de cooperare;  
2) nivelul de protecție a investitorilor în respectivele A.O.P.C. este echivalent cu acela al investitorilor în O.P.C.V.M. și, în special, regulile 
referitoare la segregare, împrumuturi și vânzări pe poziția descoperită a valorilor mobiliare și instrumentelor pieței monetare sunt similare 
reglementărilor în vigoare;  
3) activitățile A.O.P.C. fac obiectul unor rapoarte semestriale și anuale, care permit o evaluare a activului și a pasivului, a veniturilor și a 
operațiunilor din perioada de raportare;  
4) maximum 10% din activele totale ale celorlalte O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C., în care se intenționează să se investească, pot, în conformitate 
cu regulile fondului sau a actelor constitutive ale acestora, să fie investite în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și A.O.P.C.  

e) depozite constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadență care nu depășește 12 
luni, cu condiția ca sediul social al instituției de credit să fie situat în România ori într-un stat membru. În situația în care acesta se află în afara 
Uniunii Europene, instituția de credit trebuie să fie supuse unor reguli prudențiale evaluate de către Autoritate ca fiind echivalente acelora emise de 
către Uniunea Europeană;  
f) instrumente financiare derivate, incluzând și pe cele care implică decontarea finală a unor fonduri bănești, tranzacționate pe o piață reglementată 
conform reglementărilor în vigoare și/sau instrumente financiare derivate, negociate în afara pieței reglementate, cu îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiții: 

1) activul suport constă în instrumentele prevăzute în prezentul alineat, indici financiari, rata dobânzii și cursul de schimb, în care Fondul poate 
investi, potrivit obiectivelor sale de investiții, așa cum sunt prevăzute în prezentele Reguli; 
2) contrapărțile, în cadrul negocierii derulate în afara pieței reglementate, sunt entități, subiect al supravegherii prudențiale, care aparțin 
categoriilor aprobate de Autoritate;  
3) instrumentele financiare derivate negociate în afara pieței reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice, verificabile, și pot fi, la inițiativa 
Fondului, vândute, lichidate sau poziția poate fi închisă, în orice moment, la valoarea lor justă, printr-o tranzacție de sens contrar. 

g) instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, care sunt lichide și au o valoare care poate fi precis 
determinată în orice moment, cu condiția ca emisiunea sau emitentul să fie supuse reglementărilor referitoare la protecția investitorilor și a 
economiilor acestora, cu condiția ca acestea: 

1) să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrală, locală sau regională, de o bancă centrală dintr-un stat membru, de Banca 
Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții, de o țară terță sau, în situația statelor federale, de unul 



dintre membrii componenți ai federației, sau de un organism public internațional, din care fac parte unul sau mai multe state membre, sau  
2) să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe piețele reglementate, menționate de reglementările în vigoare, sau  
3) să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudențiale, potrivit criteriilor definite de legislația europeana, sau de o 
entitate care este subiect al unor reguli prudențiale și se conformează acestora, reguli validate de Autoritate ca fiind echivalente cu cele 
prevăzute de legislația europeana, sau  
4) să fie emise de alte entități care aparțin categoriilor aprobate de Autoritate, cu condiția ca investițiile în astfel de instrumente să fie subiect al 
unei protecții a investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută la pct. 1, 2 și 3, și ca emitentul să fie o societate al cărei capital și rezerve să se 
ridice la cel puțin 10.000.000 Euro, care își prezintă și își publică conturile anuale conform legislației europene aplicabile, sau o entitate care în 
cadrul unui grup de societăți care conține una sau mai multe societăți listate, are rolul de a finanța grupul sau este o entitate dedicată finanțării 
vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de finanțare.  

Conform reglementărilor în vigoare, Fondul nu poate investi în metale prețioase sau înscrisuri care atestă deținerea acestora.  
SAI ERSTE se asigură că instrumentele de piață monetară în care sunt investite activele Fondului sunt de înaltă calitate. Evaluarea calității 
instrumentelor de piață monetară de către SAI ERSTE trebuie să se bazeze pe următorii factori, fără a se limita la aceștia: 
a) calitatea creditului instrumentului de piață monetară; 
b) natura clasei de active reprezentate de instrumentul de piață monetară; 
c) pentru instrumentele financiare structurate, riscul operațional și de contrapartidă inerent tranzacției financiare structurate; 
d) profilul de lichiditate. 
În sensul celor prevăzute la lit. a), se consideră că un instrument al pieței monetare are o calitate înaltă a creditului dacă i s-a acordat unul dintre 
cele mai înalte două ratinguri de credit pe termen scurt disponibile, de către fiecare agenție de rating de credit recunoscută care a acordat un rating 
instrumentului sau, dacă instrumentul nu are rating, este apreciat a avea o calitate echivalentă în temeiul procesului intern de rating al SAI ERSTE. 
În ceea ce privește ratingul de credit atribuit instrumentelor pieței monetare, prin cele mai înalte două ratinguri de credit pe termen scurt disponibile, 
se înțeleg cele mai înalte două poziții cuprinse în scara de rating. 
Prin excepție de la cerința anterior menționată, Fondul poate să dețină emisiuni suverane a căror calitate a fost încadrată de către agențiile de 
rating cel puțin în categoria investiții (cel puțin rating BBB - acordat de S&P și Fitch și Ba3 acordat de Moody’s). Emisiuni suverane sunt 
considerate instrumentele pieței monetare emise sau garantate de o autoritate centrală, regională sau locală ori de banca centrală a unui stat 
membru, de Banca Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții. 
B. Procesul intern de rating al societății de administrare a investițiilor 
Responsabilitatea evaluării calității unui instrument de piață monetară revine SAI ERSTE. În evaluarea sa, SAI ERSTE va lua în considerare o serie 
de factori, cum ar fi profilul de lichiditate și natura clasei de active din care face parte instrumentul. În cadrul procesului de evaluare, SAI ERSTE nu 
va pune accent nejustificat pe ratingul de credit al instrumentului. 
Atunci când Fondul investește în instrumente financiare structurate, în procesul de evaluare SAI ERSTE trebuie să includă o analiză a riscurilor 
specifice aferente acestor instrumente, inclusiv informații cu privire la activele suport, entitățile implicate în vehiculul investițional și rolul lor, precum 
și cu privire la cadrul legal al funcționării acestuia. În evaluarea calității unui instrument al pieței monetare se va lua în considerare raportul 
Organizației Internaționale a Reglementatorilor de Valori Mobiliare (IOSCO) cu privire la „Bune practici în raport cu atribuțiile de due diligence ale 
administratorilor de investiții atunci când investesc în instrumente financiare structurate” publicat în iulie 2009.  
În cazul unui titlu de valoare, căruia nu i-a fost acordat un rating de credit, evaluarea calității sale de credit se realizează în conformitate cu 
prevederile actului normativ de implementare în legislația națională a directivelor O.P.C.V.M. (2009/65/EC, 2010/43/UE, 2010/44/UE).  
Calitatea creditului instrumentelor pieței monetare se monitorizează în mod continuu și nu doar la momentul cumpărării. În cazul în care, ratingul 
unui instrument al pieței monetare scade la un moment dat sub nivelul avut în vedere la momentul achiziționării, SAI ERSTE trebuie să ia măsuri 
de corectare în vederea protejării interesului deținătorilor de titluri de participare. 
Cu respectarea reglementărilor în vigoare, SAI ERSTE va evalua calitatea creditului instrumentelor pieței monetare având în vedere, dar fără a se 
limita la următoarele: 
a) atunci când un titlu de valoare beneficiază de un rating acordat de o agenție de rating recunoscută, înregistrată la nivel european în conformitate 
cu Regulamentul CE nr. 1060/2009, SAI ERSTE poate evalua și prin mijloace proprii calitatea creditului respectivului instrument ținând cont, dar 
fără a se limita la: 

 Ratingul emitentului 
 Gradul de subordonare al emisiunii 
 Mărimea emisiunii 
 Lichiditatea emisiunii 

Decizia privind ratingul ce va fi acordat emisiunii de instrumente ale pieței monetare va fi luată de Comitetul de rating al SAI ERSTE. 
b) dacă emisiunea de instrumente ale pieței monetare nu beneficiază de rating, atunci SAI ERSTE va evalua calitatea creditului acesteia în funcție 
de criteriile enumerate la lit. a) (ratingul emitentului, gradul de subordonare, mărimea și lichiditatea emisiunii); ratingul final al emisiunii va fi dat de 
Comitetul de rating al SAI ERSTE; 
c) în cazul în care nici emitentul și nici emisiunea de instrumente ale pieței monetare nu au rating, atunci SAI ERSTE va proceda la evaluarea 
calității emitentului având în vedere ratingul de tara și riscul specific al emitentului. Evaluarea riscului specific al emitentului se va baza pe: poziția 
pe piața, analiza situațiilor financiare pe o perioada de 3 ani (grad de îndatorare, grad de lichiditate, eficiența economică, guvernanța corporativă) și 
comparația cu emitenți similari din industrie. Comitetul de rating al SAI ERSTE va acorda ratingul emitentului trecând apoi la evaluarea calității de 
credit a emisiunii, conform celor prevăzute la lit. b).  
C. Calcul WAM și WAL 
La calcularea WAL și WAM se ia în considerare impactul instrumentelor financiare derivate, al depozitelor și al tehnicilor de administrare eficientă a 
portofoliului. 
La calcularea WAL pentru titluri de valoare, inclusiv instrumentele financiare structurate, baza de calcul a scadenței este scadența reziduală până 
la răscumpărarea legală a instrumentelor. Cu toate acestea, atunci când un instrument financiar încorporează o opțiune put, poate fi folosită data 
de exercitare a opțiunii în loc de scadența reziduală legală numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ și permanent, următoarele condiții: 
- opțiunea put poate fi exercitată la inițiativa SAI ERSTE la data de exercitare a acesteia; 
- prețul de exercitare a opțiunii put rămâne apropiat de valoarea preconizată a instrumentului la următoarea dată de exercitare;  
și 
- strategia de investiții a Fondului presupune existența unei probabilități ridicate ca opțiunea să fie exercitată la următoarea dată de exercitare. 
D. Depășiri 
În conformitate cu Decizia C.N.V.M. nr. 596 / 04.07.2012, pentru o perioadă de șase luni de la data autorizării, Fondul poate să deroge de la 



prevederile capitolului 3.2.3. lit. C alin. (1)-(10), cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului.  
În conformitate cu Decizia Autorității nr. 596 / 04.07.2012, Fondul poate să dețină până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente 
ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale acestuia sau de un organism public internațional din 
care fac parte unul sau mai multe state membre, și anume European Bank for Reconstruction and Development (Banca Europeana pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare) și European Investment Bank (Banca Europeană de Investiții). Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie să dețină 
instrumente financiare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca instrumentele financiare aferente oricăreia dintre cele șase emisiuni 
să nu depășească 30% din totalul activelor sale. 
Dacă limitele de deținere sunt depășite din motive independente de controlul Fondului sau ca rezultat al exercitării drepturilor de subscriere, acesta 
trebuie să adopte, ca obiectiv prioritar al tranzacțiilor sale de vânzare, măsuri de remediere în cel mai scurt timp a situației, cu respectarea 
intereselor deținătorilor de titluri de participare. 
 
3.1.4. Tehnici de administrare a portofoliului 
În activitatea de administrare a portofoliului, SAI ERSTE: 
- va utiliza investirea în instrumente financiare derivate numai pentru acoperirea riscului; 
- va efectua operațiuni de piața monetară, respectiv cumpărări / vânzări reversibile de active eligibile pentru tranzacționare: 
a) cumpărări reversibile - tranzacții reversibile în cadrul cărora Fondul cumpără active eligibile pentru tranzacționare, cu angajamentul contrapărții 
de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției; transferul proprietății asupra activelor 
eligibile respective se realizează prin mecanismul „livrare contra plată“; 
b) vânzări reversibile - tranzacții reversibile în cadrul cărora Fondul vinde active eligibile pentru tranzacționare, angajându-se să răscumpere 
respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției; transferul proprietății asupra activelor eligibile respective se 
realizează prin mecanismul „livrare contra plată“. 

 
3.1.5. Durata recomandată de investire 
Având în vedere natura plasamentelor care urmează a fi realizate de Fond, se recomandă investitorilor plasarea resurselor financiare pe un termen 
cuprins între trei (3) și douăsprezece (12) luni.  
 
3.1.6. Factori de risc 
Investiția în fonduri deschise de investiții comportă atât avantajele care îi sunt specifice, cât și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi 
pentru investitor, veniturile rezultate din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul.  
SAI ERSTE stabilește, implementează și menține o politică de administrare a riscului adecvată și documentată care identifică riscurile la care este 
sau ar putea fi expus Fondul, respectiv: 
a) risc de piață reprezintă riscul de pierdere care decurge din fluctuația valorii de piață a pozițiilor din portofoliul Fondului, fluctuație care poate fi 
atribuită modificării variabilelor pieței, cum ar fi ratele dobânzii, ratele de schimb valutar, prețurile acțiunilor și ale mărfurilor sau solvabilitatea unui 
emitent;  
b) risc de contraparte reprezintă riscul de pierdere care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o tranzacție să nu își îndeplinească obligațiile 
înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent tranzacției;  
c) risc de lichiditate reprezintă riscul ca o poziție din portofoliul Fondului să nu poată fi vândută, lichidată sau închisă cu costuri limitate într-un 
interval de timp rezonabil de scurt, fiind afectată capacitatea Fondului de a-și respecta în orice moment obligațiile de răscumpărare și plată. 
d) risc operațional reprezintă riscul de pierdere care decurge din caracterul necorespunzător al proceselor interne și din erori umane și deficiențe 
ale sistemelor SAI ERSTE sau din evenimente externe și include riscul juridic și de documentare și riscul care decurge din procedurile de 
tranzacționare, decontare și evaluare desfășurate în numele Fondului.  
SAI ERSTE evaluează, monitorizează și revizuiește periodic caracterul adecvat și eficiența politicii de administrare a riscului și notifică Autorității 
orice modificare importantă a politicii de administrare a riscului 
 
3.2. Analiza oportunităților de investire 
Analiza oportunităților de investire se efectuează de către Direcția Investiții, decizia privind plasarea resurselor Fondului luându-se cu respectarea 
prevederilor reglementărilor în vigoare, a politicii de investiții prevăzute de prezentele Reguli și în conformitate cu procedurile și politicile interne 
aprobate de Directoratul SAI ERSTE.  
 
3.3. Informații cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea și anularea titlurilor de participare 
 
3.3.1. Descrierea caracteristicilor titlurilor de participare 
Titlurile de participare emise de Fond reprezintă o deținere de capital a unei persoane fizice, juridice sau a unei entități fără personalitate juridica în 
activele Fondului, denominate în lei, dematerializate, sub forma de înregistrare în cont.  
Titlurile de participare sunt de un singur tip, plătite integral în momentul subscrierii, conferind deținătorilor drepturi și obligații egale și sunt 
răscumpărabile continuu din activele Fondului, la cererea investitorilor. 
Valoarea unui titlu de participare se rotunjește la 4 zecimale. 
Fondul nu va emite alte instrumente financiare în afara titlurilor de participare. 
Participarea la Fond este deschisă oricărei persoane fizice, juridice sau entități fără personalitate juridică, române sau străine, care aderă la Fond 
prin semnarea Declarației de adeziune și a Cererii de subscriere pentru titluri de participare și plătește suma subscrisă în contul colector al 
Fondului. De asemenea, participarea la Fond se poate face și în urma dobândirii de titluri de participare prin moștenire sau fuziune.  
Având în vedere prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din străinătate 
obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii, persoanele nou intrate nu pot 
investi direct sau indirect în Fond. 
Persoanelor fizice autorizate (PFA) li se aplică aceleași prevederi ale documentelor Fondului ca și investitorilor persoane fizice 
Investitorii pot efectua operațiuni de subscriere / răscumpărare în orice localitate din țară în care există sedii ale distribuitorilor, precum și la sediul 
SAI ERSTE. 
 
3.3.2. Proceduri pentru subscrierea de titluri de participare  
Prin aderarea la Fond, investitorii devin parte a contractului de societate și se supun prevederilor Prospectului de emisiune al Fondului. SAI ERSTE 



va publica în Ziarul Financiar o notificare referitoare la modificarea documentelor Fondului, ori de câte ori această operațiune are loc. 
Declarația de adeziune cuprinde mențiunea: „Prin prezenta certific că am primit, am citit și am înțeles prevederile Prospectului de emisiune al 
Fondului Deschis de Investiții ERSTE Money Market RON”.  
Cererea de subscriere, însoțită de dovada plății, odată depusa la sediile distribuitorilor sau la sediul SAI ERSTE, după caz, este irevocabilă.  
Cererile de subscriere pot fi depuse, în cazul persoanelor fizice, atât de către titulari, cât și de către împuterniciții acestora. Investitorii persoane 
fizice pot desemna unul sau mai mulți împuterniciți pentru efectuarea operațiunilor de subscriere/răscumpărare, completând Clauza de 
împuternicire a Declarației de adeziune cu datele de identificare ale împuternicitului / împuterniciților.  
În cazul persoanelor juridice, Cererile de subscriere pot fi depuse de către reprezentanții legali sau de către persoanele împuternicite în acest sens. 
Dacă la sediu se prezintă reprezentantul legal, acesta semnează Declarația de adeziune la Fond. 
Dacă operațiunile cu titluri de participare urmează să fie efectuate și/sau de altă persoană decât reprezentantul legal, acesta completează Clauza 
de împuternicire a Declarației de adeziune cu datele de identificare ale împuternicitului sau anexează la Declarația de adeziune o Procură în forma 
autentică în acest sens. 
Calitatea de investitor și deținerea de titluri de participare este atestată prin Certificatul de investitor. La efectuarea primei operațiuni de cumpărare 
de titluri de participare, SAI ERSTE deschide investitorului un cont de investiții, eliberându-i Certificatul de investitor. 
Participarea inițială este de minim 100 lei. 
Orice deținător de titluri de participare are obligația de a deține în permanență cel puțin un titlu de participare. 
 
3.3.3. Proceduri pentru răscumpărarea titlurilor de participare  
Investitorii au dreptul de a răscumpăra oricând, integral sau parțial, titlurile de participare deținute. În cazul în care, ca urmare a unei Cereri de 
răscumpărare, investitorul ar rămâne cu mai puțin de un titlu de participare, în mod obligatoriu, cu aceeași ocazie, va fi răscumpărată automat și 
fracțiunea reziduală. 
Cererea de răscumpărare, odată depusă la sediile distribuitorilor sau la sediul SAI ERSTE, după caz, este irevocabilă.  
Cererea de răscumpărare poate fi depusă, în cazul persoanelor fizice, atât de către titulari, cât și de către împuterniciții acestora.  
În cazul persoanelor juridice, Cererea de răscumpărare poate fi depusă de către reprezentanții legali sau de către persoanele împuternicite în acest 
sens.  
Pe baza cererii de răscumpărare, SAI ERSTE calculează suma cuvenită investitorului, iar unitățile distribuitorilor vor efectua plata răscumpărărilor 
numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare de la SAI ERSTE.  
Nu se efectuează plăți în numerar la sediul SAI ERSTE sau la sediile distribuitorilor.  
Plata prin virament se efectuează în contul bancar indicat de investitor, respectiv de către împuternicit, în Cererea de răscumpărare. La plata prin 
virament a sumei cuvenite la răscumpărare, eventualele comisioane interbancare cad în sarcina investitorului. În cazul unor neconcordante sau 
erori în datele personale transmise de investitori în vederea transferării sumelor cuvenite, comisioanele suplimentare aferente operațiunilor 
efectuate în plus se recuperează integral de la investitor. 
 
3.3.4. Suspendarea emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare 
În situații excepționale și numai pentru protejarea interesului deținătorilor de titluri de participare, SAI ERSTE poate suspenda temporar subscrierea 
/ răscumpărarea acestora, cu respectarea prevederilor legale. În cazul în care Autoritatea apreciază că suspendarea dispusă de SAI ERSTE nu s-a 
făcut cu respectarea prevederilor aplicabile sau prelungirea acesteia afectează interesele investitorilor, Autoritatea este în drept să dispună 
ridicarea suspendării. 
Autoritatea decide suspendarea subscrierii și răscumpărării de titluri de participare în cazul fuziunii Fondului cu unul sau mai multe fonduri până la 
finalizarea procesului de fuziune.  
Pentru protecția interesului public și a investitorilor, Autoritatea poate decide temporar suspendarea sau limitarea emisiunii și/sau răscumpărării 
titlurilor de participare. Actul de suspendare va specifica termenii și motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită și după ce termenul stabilit 
inițial a expirat, daca motivele suspendării se mențin.  
Dacă Depozitarul informează Autoritatea cu privire la refuzul SAI ERSTE de a furniza informații și/sau documente, aceasta poate suspenda 
emisiunea și răscumpărarea de titluri de participare până la clarificarea situației pentru o perioadă de cel mult două zile lucrătoare. Actul de 
suspendare va specifica termenii și motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită și după ce termenul stabilit inițial a expirat, în cazul în care 
motivele suspendării se mențin. 
 
3.3.5. Distribuția titlurilor de participare 
Distribuția titlurilor de participare emise de Fond se poate face direct de către SAI ERSTE și prin intermediul unor societăți comerciale (distribuitori) 
autorizate să presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în baza contractelor de distribuție pe care 
aceștia le încheie cu SAI ERSTE, cu avizul prealabil al Autorității. 
SAI ERSTE a încheiat contract de distribuție a titlurilor de participare emise de Fond cu Banca Comercială Română S.A., cu sediul central în 
București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, tel: 0800 801 227 sau 021 407 42 00; e-mail: DOG.BOCD@bcr.ro sau contact.center@bcr.ro.  
Distribuția titlurilor de participare se poate realiza și prin intermediul agenților de distribuție. Agenții de distribuție sunt persoane fizice avizate și 
înscrise în Registrul Autorității, care își desfășoară activitatea în numele SAI ERSTE în baza unor relații contractuale și nu pot presta activități de 
distribuție în nume propriu. Agenții de distribuție nu pot fi implicați în operațiunile de încasări și plăți de la, sau către investitorii Fondului. Lista 
agenților de distribuție este disponibilă pe site www.erste-am.ro. 
 
3.3.6. Modalități de anulare sau transfer a titlurilor de participare 

A. Anularea titlurilor de participare se face ca urmare a depunerii unei Cereri de răscumpărare. 
Anularea titlurilor de participare emise de Fond și evidențierea acestei operațiuni în contul de investiții al investitorului se realizează în funcție de 
momentul înregistrării Cererii de răscumpărare, astfel: 
a) pentru răscumpărările înregistrate înainte de ora 16:00, în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a Cererii de răscumpărare; 
b) pentru răscumpărările înregistrate după ora 16:00, în a doua zi lucrătoare după data înregistrării Cererii de răscumpărare. 
B. Transferul titlurilor de participare se face în următoarele cazuri: 
a) în cazul decesului titularului, dacă cel puțin unul dintre moștenitori optează pentru menținerea investiției în Fond; numărul titlurilor de participare 
cuvenite se transferă pe numele acestuia, la data la care respectivul moștenitor prezintă copia legalizată a documentului care atestă finalizarea 
succesiunii. Fiecare moștenitor devine proprietarul unui număr de titluri de participare ce ii revin conform actului de succesiune; 
b) în cazul în care persoana juridică deținătoare a titlurilor de participare fie fuzionează, fie își modifică Codul Unic de Înregistrare în condițiile 
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prevăzute de reglementările în vigoare, titlurile de participare deținute se transferă în contul definit cu noile date de identificare, la data prezentării 
documentelor doveditoare. 
 
3.4. Determinarea valorii activului net al fondului 
 
3.4.1. Regulile de evaluare a activelor 
SAI ERSTE înregistrează instrumentele financiare din portofoliul Fondului la data efectuării tranzacției. 
Valoarea totală a activelor se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul Fondului. 
Activele aflate în portofoliul Fondului sunt evaluate astfel: 
1. Instrumentele financiare cu venit fix admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile pe o piață reglementată sau în cadrul altor 
sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru 
sau nemembru sunt evaluate prin utilizarea unor cotații de piata, în situația existentei unor repere de preț relevante publicate de instituții oficiale 
recunoscute la nivel internațional (ex. BNR, Bloomberg, Reuters). 
2. Instrumentele financiare cu venit fix neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare altele decât 
piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate 
prin utilizarea unor cotații de piata, în situația existentei unor repere de preț relevante publicate de instituții oficiale recunoscute la nivel internațional 
(ex. BNR, Bloomberg, Reuters). 
3. Instrumentele pieței monetare sunt evaluate prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data 
efectuării plasamentului, precum și a discount-ului sau primei de achiziție, față de valoarea nominală, până la scadență.  
4. Depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate prin recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării 
plasamentului. 
5. Depozitele structurate sunt evaluate pe baza principiului de recunoaștere zilnica a dobânzii minime garantate care va fi bonificata de banca. În 
situația negarantării unei dobânzi minime, evaluarea se face la dobânda minima de cont curent. La scadenta, daca evoluția activului suport s-a 
încadrat în condițiile constituirii depozitului, se va recunoaște diferența pozitiva de dobânda pentru toata perioada de la momentul constituirii 
depozitului. 
6. Depozitele cu plata dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale constituite ca depozit pe toata 
durata depozitului. 
7. Deținerile din conturile curente sunt evaluate prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul; sumele 
existente în conturi curente la instituțiile de credit care se afla în procedura de faliment se evaluează la valoarea 0 (zero). 
8. Instrumentele financiare derivate admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare pe o piață reglementată sau în 
cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din Romania, dintr-un stat membru sau 
nemembru sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor 
alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul.  
9. Instrumentele financiare derivate admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât piețele 
reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru, 
se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor alternative 
având cel mai mare grad de lichiditate și frecventa a tranzacționării, determinata conform art. 9 din Regulamentul CE nr. 187/2006 al Comisiei, de 
punere în aplicare a Directivei 2005/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.  
10. Instrumentele financiare derivate neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele 
reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru și instrumentele financiare derivate admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate dar netranzacționate 
în ultimele 30 zile de tranzacționare se evaluează la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele 
internaționale de evaluare (abordarea prin piață, abordarea prin venit, abordarea prin cost etc.) în care este utilizat principiul valorii juste, aprobate 
de către Directoratul SAI ERSTE.  
În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca primă zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care 
respectivul instrument nu a mai înregistrat tranzacții. 
11. Titlurile de participare ale A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare pe o 
piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din Romania, 
dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință 
furnizat în cadrul sistemelor alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul.  
12. Titlurile de participare ale A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor 
sisteme, altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare din Romania, dintr-un 
stat membru sau nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în 
cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecventa a tranzacționării, determinata conform art. 9 din Regulamentul CE 
nr. 187/2006 al Comisiei, de punere în aplicare a Directivei 2005/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. 
13. Titlurile de participare a unui A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de 
tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru sau admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate dar netranzacționate 
în ultimele 30 zile de tranzacționare sunt evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată. În scopul numărării celor 30 zile de 
netranzacționare se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioara celei în care respectivul tit lu de participare nu a mai 
înregistrat tranzacții. 
14. În cazul în care, unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referință 
comunicat de Banca Națională a României în ziua pentru care se efectuează calculul. Dacă elementele de activ sunt denominate în valute pentru 
care Banca Națională a României nu stabilește curs de referință, se utilizează cursul de referință al monedei respective față de euro, comunicat de 
Banca Centrală a țării în moneda căreia este denominat elementul de activ și cursul EUR/RON comunicat de Banca Națională a României în ziua 
pentru care se efectuează calculul. 
 
3.4.2. Metoda de calcul a valorii activului net 
Calculul valorii unitare a activului net al Fondului la o anumită dată se realizează astfel: 
 



Valoarea unitară               Valoarea activului net al Fondului la acea dată (1) 
a activului net la acea dată  = -------------------------------------------------------------------------------------- 

    Număr total de titluri de participare în circulație la acea dată (2) 
(1) Valoarea activului net al Fondului se calculează astfel: 
Valoarea activului net al Fondului = Valoarea totală a activelor Fondului - Valoarea obligațiilor Fondului 
Valoarea totală a activelor Fondului se calculează zilnic prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliu, evaluate conform prevederilor 
punctului 3.4.1. 
(2) Numărul total de titluri de participare în circulație se stabilește ca diferență intre numărul de titluri de participare emise și numărul de titluri de 
participare răscumpărate până la data efectuării calculului. 
 
3.4.3. Frecvența calculării valorii activului net 
Valoarea activului net, valoarea unitară a activului net și numărul de investitori se calculează zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare de către SAI ERSTE 
și se certifică de către Depozitar. 
 
3.4.4. Mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net 
Valoarea activului net și valoarea unitară a activului net vor fi publicate zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, de către SAI ERSTE, în Ziarul Financiar și 
pe www.erste-am.ro și vor fi afișate zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, la sediul SAI ERSTE, la toate unitățile Depozitarului, precum și la sediile 
distribuitorilor. 
Suplimentar, investitorii care au conturi curente deschise la Banca Comercială Română S.A. și beneficiază de serviciul de internet banking oferit de 
aceasta, pot vizualiza istoricul operațiunilor cu titluri de participare, precum și soldul și valoarea la zi a acestora. 
SAI ERSTE poate decide, în conformitate cu standardul de Grup și reglementările în vigoare, publicarea și a altor informații suplimentare referitoare 
la rezultatele Fondului: evoluția pentru anumite perioade (ex: lunară, trimestrială, semestrială, anuală, de la lansare etc.), număr de investitori, 
structura portofoliului. 
 
3.4.5. Valoarea inițială a titlului de participare 
Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existentei Fondului.  
Valoarea inițială a titlului de participare emis de Fond este de 10 lei. 
În situația în care, valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, SAI ERSTE poate solicita Autorității aprobarea conversiei 
titlurilor de participare. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unui titlu de participare să nu scadă sub echivalentul în lei al unui 
EURO, la data efectuării conversiei.  
Aprobarea și notificarea către investitori a conversiei titlurilor de participare se realizează cu respectarea procedurii pentru modificarea prevederilor 
Prospectului de emisiune. 
 
4.1. Înlocuirea societății de administrare a investițiilor și a depozitarului 
 
4.1.2. Încetarea funcției de administrare  
Administrarea Fondului de către SAI ERSTE încetează de drept dacă aceasta renunță la administrare cu notificarea prealabilă a Autorității și după 
desemnarea unui nou administrator sau dacă Autoritatea retrage autorizația SAI ERSTE, în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare. 
Autoritatea este în drept să retragă autorizația acordată SAI ERSTE în următoarele condiții: 
a) nu desfășoară nici o activitate autorizată, pe o perioadă mai mare de 6 luni; 
b) solicită expres retragerea autorizației; 
c) autorizația a fost obținuta pe baza unor declarații sau informații false ori care au indus în eroare; 
d) nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza emiterii autorizației; 
e) nu mai respecta prevederile OUG nr. 99/2006 și reglementările emise în aplicarea acesteia, atunci când aceasta este autorizata sa desfasoare și 
activitățile prevăzute de reglementările în vigoare; 
f) a încălcat grav și/sau sistematic reglementările în vigoare; 
g) alte cazuri prevăzute de reglementările în vigoare. 
Retragerea autorizației se face: 
a) prin decizie, la solicitarea expresă a SAI ERSTE; 
b) prin ordonanță de sancționare cu respectarea reglementărilor în vigoare, caz în care Autoritatea desemnează un administrator provizoriu care va 
efectua numai acte de administrare pentru conservarea patrimoniului Fondului, precum și transferul obligatoriu al administrării către o altă societate 
de administrare a investițiilor și publicarea acestei situații, cu depunerea tuturor diligențelor necesare în acest sens. Comisionul administratorului 
provizoriu nu va fi mai mare decât limita maximă a comisionului de administrare perceput de SAI ERSTE căreia i-a fost retrasă autorizația de 
funcționare și este plătit din activul entităților administrate provizoriu. Termenul de declanșare a procedurii de desemnare a administratorului 
provizoriu nu va fi mai mare de 10 zile lucrătoare de la data retragerii autorizației SAI ERSTE. În termen de 15 zile de la numirea sa de către 
Autoritate, administratorul provizoriu va publica, în cel puțin trei cotidiane naționale, lista entităților preluate în administrare temporară și va face 
cunoscută, pe această cale, disponibilitatea sa de a primi solicitări de preluare a respectivelor entități, în vederea administrării acestora de către 
alte societăți de administrare a investițiilor. 
Administratorul provizoriu este obligat să pună la dispoziția solicitanților toate informațiile pentru ca aceștia să ia o hotărâre în cunoștință de cauză. 
În analiza ofertelor primite, administratorul provizoriu trebuie să ia în calcul următoarele criterii: 
a) nivelul capitalului inițial al societății de administrare a investițiilor ofertante; 
b) gradul în care rețeaua de distribuție pe care o poate asigura noua societate de administrare a investițiilor acoperă rețeaua de distribuție inițială; 
c) comisionul de administrare propus; 
d) experiența și performanțele obținute în activitatea de administrare; 
e) volumul activelor administrate la momentul evaluării; 
f) sancțiunile aplicate de Autoritate, după caz. 
Administratorul provizoriu are obligația ca, în termen de maximum 90 de zile de la desemnarea sa, să identifice și să propună Autorității numirea 
unei alte societăți de administrare. Pe perioada desfășurării activității sale, administratorul provizoriu întocmește și publică rapoartele aferente 
activității entităților preluate în administrare temporară, în termenul și conform cerințelor prevăzute de reglementările în vigoare.  
În cazul în care administratorul provizoriu depășește acest termen, Autoritatea poate prelungi mandatul acestuia, o singură dată pentru o perioadă 
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de 90 de zile sau poate hotărî schimbarea lui, schimbare care trebuie să se producă într-un interval de maximum 15 zile de la terminarea 
mandatului precedentului administrator provizoriu. 
În cazul în care, nici ulterior expirării termenelor prelungite, nu a fost propus un alt administrator, Autoritatea este în drept să dispună lichidarea 
Fondului și să numească un lichidator. 
În cazul nerespectării obligațiilor sale, administratorul provizoriu va restitui Fondului administrat temporar comisioanele încasate.  
Efectele retragerii autorizației. Obligațiile societății de administrare a investițiilor 
La data comunicării ordonanței de sancționare cu retragerea autorizației, SAI ERSTE: 
a) încetează orice activități de administrare, inclusiv a Fondului; 
b) începe transferul atribuțiilor și operațiunilor specifice activității de administrare către administratorul provizoriu desemnat, inclusiv transferul 
registrelor și evidențelor, al corespondenței, materialelor publicitare, contractelor și a oricăror alte documente, în original, ale Fondului. Transferul 
trebuie să se încheie în cel mult 10 zile de la data comunicării ordonanței de sancționare. 
Retragerea autorizației SAI ERSTE nu produce efecte asupra derulării contractelor de depozitare a Fondului. Depozitarul trebuie să-și 
îndeplinească în continuare atribuțiile până la încheierea unui contract de depozitare cu noua societate de administrare a investițiilor sau, după caz, 
până la predarea activelor către un nou depozitar. 
În termen de 30 de zile de la retragerea autorizației, SAI ERSTE elaborează și comunică Autorității un raport de încetare a activității și de 
transferare a atribuțiilor, urmând ca ulterior să publice un anunț cu privire la încetarea activității și concluziile respectivului raport în Ziarul Financiar 
și în Buletinul Autorității. Raportul are conținutul și anexele prevăzute pentru raportul anual al Fondului și este auditat de un auditor financiar, 
membru al C.A.F.R. 
 
4.1.3. Încetarea funcției de depozitar 
Depozitarul își poate înceta funcția în următoarele cazuri: 
a) denunțarea contractului, cu un preaviz de cel puțin 90 de zile, din inițiativa unei părți în condițiile stabilite în contract sau prin acordul părților; 
denunțarea este notificată Autoritatea cu minimum 90 de zile înainte ca aceasta să producă efecte. Decizia de denunțare a contractului de 
depozitare este publicată în Buletinul Autorității, pe cheltuiala entității care denunță contractul. În perioada de 90 de zile de mai sus, SAI ERSTE are 
obligația încheierii unui nou contract de depozitare cu o societate avizată de Autoritate. Dacă în perioada de 90 de zile nu se realizează transferul 
activelor către un nou depozitar, fostul depozitar are obligația de a notifica Autoritatea, care procedează la restricționarea conturilor Fondului până 
la data efectuării transferului; 
b) inițierea procedurilor de supraveghere sau administrare specială de către Banca Națională a României sau deschiderea procedurii falimentului; 
în acest caz, în termen de maximum cinci zile de la declanșarea unei asemenea proceduri, SAI ERSTE procedează la schimbarea depozitarului 
Fondului, prin denunțarea unilaterală scrisă a contractului; în cazul falimentului, procedura este considerată ca declanșată în urma emiterii de către 
judecătorul sindic a hotărârii de deschidere a acesteia; 
c) retragerea avizului / autorizației de funcționare de către Autoritate, Banca Națională a României sau autoritățile competente din statul membru 
care supraveghează activitatea instituției de credit. Autoritatea retrage avizul emis: 

i) dacă acesta a fost obținut pe baza unor informații sau documente false sau care au indus în eroare; 
ii) dacă Depozitarul nu respectă reglementările în vigoare privind activitățile, obligațiile și răspunderea unui depozitar; 
iii) dacă Depozitarului i-a fost retrasă autorizația de către Banca Națională a României sau de autoritatea competentă din statul membru; 
iv) la solicitarea Depozitarului; 
v) în situația în care nu se mai îndeplinesc condițiile de la avizarea Depozitarului. 

În cazul retragerii avizului pentru încălcarea de către Depozitar a dispozițiilor legale, Autoritatea comunică decizia sa SAI ERSTE. În maximum 
două zile lucrătoare de la data încheierii noului contract de depozitare, acesta este transmis la Autoritate în vederea avizării.  
Depozitarul cedent începe transferul complet al activelor Fondului către noul depozitar în maximum două zile lucrătoare de la avizarea de către 
Autoritate a contractului de depozitare. Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului revine depozitarului, cedent sau primitor, din 
culpa căruia s-a produs prejudiciul respectiv.  
În termen de șapte zile de la încheierea procesului de transfer al activelor Fondului, depozitarul cedent întocmește un raport care conține 
descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor, valoarea certificată a activului net și a activului net unitar, numărul de deținători 
de titluri de participare și numărul de titluri de participare emise, la data la care a fost efectuată ultima operațiune de transfer. Raportul este înaintat 
SAI ERSTE și Autoritate. 
Informații suplimentare se pot obține de la sediul SAI ERSTE din str. Uruguay nr. 14, sector 1, tel: 0372 269 9998; e-mail: office@erste-am.ro. 
Prezentele Reguli sunt parte integrantă a Prospectului de emisiune al Fondului Deschis de Investiții ERSTE Money Market RON, fiind anexă la 
acesta. 

 
CONTRACT DE SOCIETATE  

Fondul Deschis de Investiții ERSTE Money Market RON 
 

Prezentul Contract de societate este inițiat de către S.A.I. ERSTE Asset Management S.A., denumită în continuare „SAI ERSTE”, societate 
administrată în sistem dualist, constituită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și conform reglementărilor specifice aplicabile pieței de capital, cu o durată de funcționare nedeterminată, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/17060/2008, Cod unic de înregistrare 24566377, având sediul în București, str. Uruguay nr. 
14, sector 1, tel: 0372 269 999, fax: 0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro; adresa de web: www.erste-am.ro, reprezentată de Dragoș Valentin 
Neacșu, în calitate de Președinte Directorat / Director General și de Valentina Teodora Berevoianu, în calitate de Director Executiv Financiar. 
SAI ERSTE a fost autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. 98 / 21.01.2009 fiind înregistrată cu numărul PJR05SAIR / 
400028 în Registrul public al Autorității. 
Fondul Deschis de Investiții ERSTE Money Market RON, denumit în continuare „Fondul”, se constituie la inițiativa SAI ERSTE, printr-o ofertă 
publică continuă de titluri de participare și este autorizat de Autoritate. 
 
Capitolul I  Denumirea Fondului 
 
Art. 1 Fondul deschis de investiții constituit prin prezentul Contract de societate, denumit în continuare „Contractul”, poartă denumirea ERSTE 
Money Market RON. 
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Capitolul II  Fundamentarea legală a constituirii Fondului 
 

Art. 2 Fondul este o societate simplă fără personalitate juridică, constituită în conformitate cu reglementările în vigoare (e.g. dispozițiile generale 
ale Codului Civil Român, prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență 
nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru completarea 
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale reglementărilor secundare aplicabile). 
 
Capitolul III  Durata Fondului 
 

Art. 3 Durata Fondului este nedeterminata.  
 
Capitolul IV  Obiectivul Fondului 
 

Art. 4 În conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare privind organismele de plasament colectiv monetare, precum și cu standardul 
European Fund and Asset Management Association (EFAMA), unde și Asociația Administratorilor de Fonduri din România este membră, ținând 
seama de politica de investiții prevăzută în Prospectul de emisiune, Fondul este un fond de Piață Monetară, căruia îi sunt caracteristice scadențe 
medii ponderate și durate de viață medii ponderate mai lungi. 
Obiectivul Fondului constă în mobilizarea de resurse financiare, printr-o ofertă publică continuă de titluri de participare, în vederea efectuării de 
plasamente în instrumente financiare pe piețele monetare și de capital, în condițiile unui grad redus de risc, specific politicii de investiții. 
Art. 5 Politica de investiții a Fondului este elaborată de SAI ERSTE și este prezentată în Prospectul de emisiune al Fondului.  
Art. 6 Politica de investiții a Fondului are ca obiectiv stabilitatea din punct de vedere al performanței și menținerea unui grad optim de lichiditate, cu 
respectarea prevederilor OUG și a reglementărilor secundare. 
Politica de investiții a Fondului va urmări menținerea unui nivel scăzut al riscului prin plasarea, în condiții optime de diversificare, a resurselor 
atrase, în instrumente ale pieței monetare și depozite bancare constituite la instituții de credit, în obligațiuni emise de entități supranaționale, de 
state membre și nemembre și de autorități publice ale acestora, dar și în obligațiuni sau alte instrumente cu venit fix ale unor emitenți corporativi cu 
grad de risc redus.  
SAI ERSTE se va asigura că portofoliul Fondului are o scadență medie ponderată (WAM) de cel mult 6 luni și o durată de viață medie ponderată 
(WAL) de cel mult 12 luni, astfel cum acestea sunt definite de reglementările în vigoare: 
a) WAM (Weighted Average Maturity) este scadența medie ponderată și reprezintă perioada medie de timp rămasă până la scadență a tuturor 
titlurilor de valoare din portofoliul fondului, ponderate pentru a reflecta deținerile relative în fiecare instrument, prezumându-se că scadența unui 
instrument cu rată flotantă/variabilă este perioada de timp rămasă până la următoarea revizuire a ratei dobânzii în funcție de rata dobânzii pe piața 
monetară și nu perioada de timp rămasă până la data la care principalul titlului de valoare trebuie rambursat; 
b) WAL (Weighted Average Life) este durata de viață medie ponderată și reprezintă media ponderată a duratei de viață reziduale (rămase până la 
scadență) aferentă fiecărui titlu de valoare din portofoliul fondului, însemnând perioada de timp rămasă până la momentul în care principalul este 
rambursat integral (exceptând dobânda și fără să fie discontat). Diferența față de modul de calcul al WAM (mai ales în cazul titlurilor de valoare cu 
dobândă flotantă/variabilă și instrumentelor financiare structurate), derivă din faptul că nu se iau în considerare momentele de revizuire a ratei 
dobânzii, ci data declarată a scadenței titlului de valoare. WAL este utilizată pentru limitarea riscului de lichiditate, precum și în scopul determinării 
riscului de credit, acesta fiind cu atât mai mare cu cât data de rambursare a principalului este amânată mai mult. 
Fondul nu va investi în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. mai mult de 10% din activele sale, conform art. 82 lit. d) din OUG. 
În cazul în care limitele stabilite prin politica de investiții nu sunt respectate, SAI ERSTE va adopta măsuri de remediere în cel mai scurt timp a 
situației, în conformitate cu reglementările în vigoare și cu respectarea intereselor investitorilor. 
Art. 7 Investiția în fonduri deschise de investiții comportă atât avantajele care îi sunt specifice, cât și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor 
pierderi pentru investitor, veniturile atrase din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul.  
Art. 8 Schimbarea politicii de investiții se face de către SAI ERSTE, cu condiția obținerii autorizării în acest sens. 
 
Capitolul V  Titlurile de participare 
 

Art. 9 Titlul de participare reprezintă o deținere de capital a unei persoane fizice, juridice sau a unei entități fără personalitate juridică în activele 
Fondului, denominata în lei, dematerializata, sub formă de înregistrare în cont și care nu poate fi înscrisă la cota unei burse de valori. 
Titlurile de participare sunt de un singur tip, plătite integral în momentul subscrierii, conferind deținătorilor drepturi și obligații egale și sunt 
răscumpărabile continuu din activele Fondului, la cererea investitorilor. 
Art. 10 Valoarea inițială a unui titlu de participare emis de Fond este de 10 lei.  
Art. 11 Participarea la Fond este deschisă oricărei persoane fizice, juridice sau entități fără personalitate juridică, române sau străine, care aderă la 
Fond prin semnarea Declarației de adeziune și a Cererii de subscriere pentru titluri de participare și plătește suma subscrisă în contul colector al 
Fondului. De asemenea, participarea la Fond se poate face și în urma dobândirii de titluri de participare prin moștenire sau fuziune. 
Persoanelor fizice autorizate (PFA) li se aplică aceleași prevederi ale documentelor Fondului ca și investitorilor persoane fizice.  
Art. 12 Având în vedere prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din 
străinătate obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii, aceste persoane nu 
pot investi, direct sau indirect, în Fond.  
Art. 13 Investitorii devin parte a Contractului de societate prin semnarea Declarației de adeziune și a formularului de subscriere prin care confirma 
faptul ca au primit, au citit și au înțeles prospectul.  
Conform celor de mai sus, Declarația de adeziune cuprinde mențiunea: „Prin prezenta certific ca am primit, am citit și am înțeles prevederi le 
Prospectului de emisiune al Fondului Deschis de Investiții ERSTE Money Market RON”.  
Prospectul de emisiune și Regulile Fondului sunt elaborate în forma și conținutul prevăzute de reglementările în vigoare și furnizează toate 
informațiile necesare pentru ca investitorul potențial să poată aprecia în deplină cunoștință de cauza investiția pe care o va efectua și, în special, 
riscurile pe care aceasta le implică.  
Art. 14 Fondul nu emite alte instrumente financiare în afara titlurilor de participare. 
Art. 15 Valoarea unui titlu de participare se modifică pe tot parcursul existenței Fondului. Valoarea unui titlu de participare se rotunjește la 4 
zecimale. 
Art. 16 Numărul titlurilor de participare se supune unor oscilații permanente rezultate atât din emisiunea continuă și plasarea prin ofertă publică de 
titluri de participare suplimentare, cât și din exercitarea de către deținătorii unor astfel de titluri de participare a dreptului lor de a le răscumpăra. 



 
Capitolul VI  Societatea de administrare a investițiilor 
 
Art. 17 Administrarea Fondului se face de către SAI ERSTE, societate autorizată de Autoritate în condițiile Legii. Administrarea se realizează în 
baza condițiilor prezentate în Prospectul de emisiune, Regulile Fondului și conform reglementărilor în vigoare. 
Art. 18 SAI ERSTE se obligă ca funcționarea Fondului să se desfășoare cu respectarea prevederilor OUG și a reglementărilor emise în aplicarea 
acesteia. 
Art. 19 Valoarea comisionului de administrare este de 0,5% pe an, respectiv 0,0416% pe luna calculat la valoarea medie a activului total 
administrat în luna respectiva. 
Comisionul de administrare are valoarea maximă de 1,92% pe an. 
SAI ERSTE poate modifica valoarea comisionului de administrare, în sensul creșterii sau scăderii acestuia, fără a depăși valoarea maxima, cu 
notificarea Autorității, urmând ca aceasta modificare sa intre în vigoare în termen de 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor. 
SAI ERSTE poate crește valoarea maximă numai cu autorizarea Autorității și este obligată să publice o notă de informare a investitorilor în acest 
sens cu cel puțin 10 zile înaintea intrării în vigoare.  
La calculul comisionului de administrare perceput de către SAI ERSTE Fondului, în cazul în care acesta investește în alte entități administrate de 
asemenea de SAI ERSTE, se va aplica principiul evitării dublei comisionari a investitorilor prin deducerea din comisionul de administrare perceput a 
comisionului de administrare perceput entității în care acesta a investit, aferent titlurilor de participare deținute de Fond. Sumele calculate după 
procedura detaliata mai jos se vor evidenția zilnic în calculul activelor Fondului.  
Sumele calculate după procedura detaliata mai jos se vor evidenția zilnic în calculul activelor Fondului.  
Comision de administrare Fond = F% * ATF  
Comisionul de administrare OPC = B% * ATB  
Comisionul de administrare Fond (cu deducere)  
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unde:  
OPC - OPC administrat de SAI ERSTE în care Fondul investește; 
F% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput Fondului;  
ATF - activul total al Fondului și constituie baza de calcul pentru comisionului de administrare al Fondului; 
B% - comisionul de administrare exprimat procentual și perceput OPC în care Fondul a investit; 
ATB _ - activul total al OPC în care Fondul a investit și constituie baza de calcul pentru comisionul de administrare al OPC respectiv; 
Nr. TitluriOPC - numărul de titluri de participare pe care Fondul îl deține în OPC respectiv; 
n - numărul de OPC în care Fondul a investit  
SAI ERSTE poate acorda investitorilor rambursări (în sensul de comisioane) din comisionul de administrare încasat, în funcție de tipul investitorului, 
valoarea investită și perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implica niciun cost suplimentar Fondului. 
Art. 20 SAI ERSTE reprezintă Fondul în relațiile cu terții, poate să încheie contracte în numele acestuia, să angajeze plăți pentru investiții și 
cheltuieli, urmărind aplicarea politicii sale investiționale, în vederea atingerii obiectivelor acestuia. 
SAI ERSTE transmite investitorilor, atât informațiile și documentele prevăzute de reglementările în vigoare, cât și pe cele solicitate suplimentar de 
aceștia, prin intermediul unui suport durabil, astfel încât investitorul să poată stoca informații care îi sunt adresate personal, într-un mod care să 
permită ca informațiile respective să poată fi consultate ulterior pe o perioadă de timp adaptată scopului acestor informații și care permite 
reproducerea fidelă a informațiilor stocate; suportul durabil include, fără a se limita la: scrisoare simplă sau cu confirmare de primire, fax, e-mail, 
SMS, sistem de vizualizare cu user și parolă pe internet etc. 
Regulile Fondului detaliază atribuțiile SAI ERSTE legate de administrarea Fondului, precum și regulile prudențiale după care aceasta se ghidează. 
Art. 21 Distribuția titlurilor de participare emise de Fond se poate face direct de către SAI ERSTE sau prin intermediul unor societăți comerciale 
(distribuitori) autorizate să presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în baza contractelor de 
distribuție pe care aceștia le încheie cu SAI ERSTE. Detalii privind procedurile de subscriere sau răscumpărare sunt prezentate în Prospectul de 
emisiune și în Regulile Fondului. 
Art. 22 Nerespectarea obligațiilor rezultând din prezentul Contract, referitoare la răscumpărarea titlurilor de participare, dă dreptul persoanei 
prejudiciate la acțiune în justiție. 
Art. 23 Fondul, prin SAI ERSTE, are dreptul la acțiune în justiție împotriva societăților de depozitare și distribuție pentru orice pierdere suferită ca 
urmare a neîndeplinirii culpabile sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor ce fac obiectul contractelor de depozitare și de distribuție, în 
condițiile stabilite prin acestea. 
 
Capitolul VII  Depozitarul 
 
Art. 24 Fondul, prin SAI ERSTE, a încheiat un contract de depozitare a activelor acestuia cu Banca Comercială Română S.A., societate 
administrată în sistem dualist, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 
J40/90/23.01.1991, Cod unic de înregistrare R361757. 
Banca Comercială Română S.A., denumită în continuare „Depozitarul”, este o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, 
înscrisă în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999.  
Depozitarul a fost autorizat de Autoritate prin Avizul nr. 27/04.05.2006 și înregistrat cu numărul PJR10/DEPR/400010 în Registrul public al 
Autoritate. 
Art. 25 Pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile contractului de depozitare, Depozitarul este îndreptățit să primească, ca 
remunerație, următoarele tipuri de comisioane: 

A. comision de depozitare 
B. comision de custodie  

A. Comisionul de depozitare, construit în trepte, în funcție de volumul activelor aflate în depozitare, are o valoare maximă de 0,03%/lună, aplicata la 



valoarea medie lunară a Activului Net pentru Calcul Comisioane (ANCC), definit astfel: 
ANCC = Valoarea actualizată a activelor totale - Răscumpărări de plată - Cheltuieli de audit financiar - Cheltuieli estimate, menționate în Prospectul 
de emisiune aprobat de Autoritate - Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie, comision administrare, impozit pe venit, după caz) - 
Comisioane de subscriere (dacă este cazul). 
Trecerea de la o treaptă de comision la alta se va face începând cu luna următoare celei în care valoarea medie lunara a Activului Net pentru 
Calcul Comisioane (ANCC) al Fondului a atins tranșele valorice stabilite prin contractul de depozitare.  
B. Comisioanele de custodie se percep pentru următoarele activități:  
B.1. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețe reglementate din Romania:  
a) păstrarea în siguranța a instrumentelor financiare: 0,1% anual aplicat la valoarea medie a portofoliului de instrumente financiare aflat în custodie; 
b) decontare fonduri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie:  
Comisioanele percepute de Depozitarul Central pentru serviciile de compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, atât pe baza 
netă cât și pe baza brută, conform listei de tarife și comisioane datorate de participanții la sistemul de compensare, decontare și registru, agenții 
custode și participanții compensatori, prevăzute de Codul Depozitarului Central + comisionul fix pe transe valorice: maxim 8 lei; 
c) procesare transferuri în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare aflate în custodie: maxim 15 lei; 
d) servicii de corporate action: maxim 15 lei / notificare / colectare. 
B.2. comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare emise pe piețe externe: 
a) păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 

- maxim 0,55% anual, aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflate în custodie; 
- comision minim pentru un simbol: 4,00 EUR anual  
- comision minim pentru un cont de custodie: 16,00 EUR anual 

b) decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare ale emitenților din alte state:  
- maxim 200 EUR/tranzacție; 

c) servicii de corporate action: maxim 10 EUR / colectare. 
 
Art. 26 Orice modificare a contractului de depozitare intră în vigoare după aprobarea acesteia de către Autoritate, în conformitate cu prevederile 
reglementărilor în vigoare. 
 
Capitolul VIII  Forța majoră 
 
Art. 27 Forța majoră este acel eveniment neprevăzut, obiectiv și imposibil de înlăturat, ivit în cursul executării prezentului Contract și care împiedică 
părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. Cazul de forță majoră va exonera de răspundere partea care îl invocă. 
 
Capitolul IX  Continuarea contractului 
 
Art. 28 În caz de deces, reorganizare sau fuziune a unuia dintre investitori, Fondul își continuă existența prin succesorii legali sau beneficiarii 
îndreptățiți. 
 
Capitolul X  Lichidarea, transformarea, fuziunea Fondului 
 
Art. 29 Lichidarea, transformarea sau fuziunea Fondului se face în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. 
Art. 30 Orice modificare apăruta în Fond (e.g. lichidare, fuziune etc.) se va face numai cu aprobarea prealabila a Autorității și numai în termenii și 
condițiile impuse de reglementările în vigoare (e.g. proiect de fuziune, versiune actualizata a prospectului, declarații etc.). 
 
Capitolul XI  Litigii 
 
Art. 31 Orice litigiu în legătura cu executarea sau interpretarea prezentului Contract se va rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care o rezolvare 
amiabilă nu va fi posibilă în termen de maxim 30 de zile de la apariția litigiului, acesta va fi supus spre soluționare instanțelor competente.  
Art. 32 Creditorii SAI ERSTE, ai depozitarului, sub-depozitarilor sau ai deținătorilor de titluri de participare nu pot urmări în justiție activele Fondului, 
în tot sau în parte. 
 
Capitolul XII  Încetarea contractului  
 
Art. 33 Prezentul Contract încetează în situațiile prevăzute de Codul Civil Român sau în cazurile în care Autoritatea retrage autorizația de 
funcționare a Fondului. 
 
Capitolul XIII  Drepturile și obligațiile părților 
 
Art. 34 SAI ERSTE are obligația de a acționa cu diligență profesională maximă, corectitudine și transparență în interesul exclusiv al investitorilor, 
cu respectarea întocmai a reglementărilor prudențiale în vigoare. SAI ERSTE trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea, înlăturarea, 
limitarea pierderilor, precum și pentru exercitarea și încasarea drepturilor aferente valorilor mobiliare și altor active administrate. 
Art. 35 SAI ERSTE are obligația de a comunica investitorilor orice informații solicitate de aceștia cu privire la Fond.  
Art. 36 SAI ERSTE are obligația să evite situațiile care constituie conflict de interese, așa cum este acesta definit de OUG și de reglementările în 
vigoare sau să asigure informarea investitorilor cu privire la cele care apar. 
Art. 37 Drepturile investitorilor Fondului sunt următoarele: 
a) să beneficieze de plata prețului de răscumpărare a titlurilor de participare; 
b) să obțină, la cerere, pe suport durabil, istoricul operațiunilor cu titluri de participare efectuate; 
c) să beneficieze, în condițiile legii, de confidențialitatea operațiunilor; 
d) să garanteze, cu titlurile de participare deținute, pentru credite acordate de Banca Comercială Română S.A., prin încheierea cu banca a unui 
contract de cesiune de creanță, având ca obiect dreptul de răscumpărare a titlurilor de participare, care include atât dreptul de a formula cerere de 
răscumpărare, cât și dreptul de a încasa contravaloarea titlurilor de participare, în limita sumei datorate de titular. SAI ERSTE va bloca operațiunile 



de răscumpărare efectuate din contul investitorului în baza contractului de gaj încheiat între titularul contului de investiții și Banca Comercială 
Română S.A. Deblocarea operațiunilor de răscumpărare se face la primirea de către SAI ERSTE a documentelor care atestă încheierea gajului; 
e) să solicite și să obțină, pe suport durabil, orice informații referitoare la politica de investiții a Fondului și valoarea unitară a activului net la zi. 
Art. 38 Obligațiile investitorilor Fondului sunt următoarele: 
a) să achite comisioanele de subscriere și de răscumpărare, în conformitate cu documentele Fondului; 
b) să verifice corectitudinea înregistrării operațiunilor cu titluri de participare; 
c) să respecte condițiile menționate în Declarația de adeziune. 
 
Capitolul XIV  Dispoziții finale 
 
Art. 39 Prezentul Contract de societate este guvernat de legea română. Pe parcursul funcționării sale, Fondul se va supune reglementărilor legale 
apărute în acest domeniu. 
Art. 40 Prezentul Contract se completează cu dispozițiile Codului Civil Român și ale reglementărilor secundare vigoare. 
Art. 41 Prezentul Contract se redactează în 2 exemplare și intră în vigoare la data autorizării de către Autoritate. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/392 / 10.09.2013 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului  
nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări ș i 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința civilă nr. 4222/22.04.2013 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 43210/3/2012, publicată în BPI  

nr. 12583/23.07.2013, prin care s-a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificată a S.C. CONSTRUCȚII FEROVIARE 
BUCUREȘTI S.A. (CUI:1567217) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale; 

- informațiile publicate pe site-ul ONRC, conform cărora S.C. CONSTRUCȚII FEROVIARE BUCUREȘTI S.A. este în faliment, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 10.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. CONSTRUCȚII FEROVIARE BUCUREȘTI S.A. 
(CUI:1567217) începând cu data de 13.09.2013. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/393 / 10.09.2013 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului  
nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. (d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința civilă nr. 4222/22.04.2013 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 43210/3/2012, publicată în BPI  

nr. 12583/23.07.2013, prin care s-a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificată a S.C. CONSTRUCȚII FEROVIARE 
BUCUREȘTI S.A. (CUI:1567217) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale; 

- informațiile publicate pe site-ul ONRC, conform cărora S.C. CONSTRUCȚII FEROVIARE BUCUREȘTI S.A. Ialomița este în faliment, 
având în vedere Decizia nr. A/392/10.09.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. CONSTRUCȚII 

FEROVIARE BUCUREȘTI S.A., 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 10.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. CONSTRUCȚII FEROVIARE BUCUREȘTI S.A. (CUI:1567217) 
începând cu data de 13.09.2013. 



Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 
VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/394 / 10.09.2013 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului  
nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. (d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința civilă nr. 2065/F/21.06.2013 pronunțată de Tribunalul Ialomița în dosarul nr. 4611/98/2012, publicată în BPI  

nr. 12130/15.07.2013, prin care s-a dispus intrarea în procedura generală a falimentului a S.C. AGROTRANSPORT URZICENI S.A. 
Ialomița (CUI:2087888) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale; 

- informațiile publicate pe site-ul ONRC, conform cărora S.C. AGROTRANSPORT URZICENI S.A. Ialomița este în faliment, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 10.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROTRANSPORT URZICENI S.A. Ialomița 
(CUI:2087888) începând cu data de 13.09.2013. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/395 / 10.09.2013 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului  
nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări ș i 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința civilă nr. 2065/F/21.06.2013 pronunțată de Tribunalul Ialomița în dosarul nr. 4611/98/2012, publicată în BPI  

nr. 12130/15.07.2013, prin care s-a dispus intrarea în procedura generală a falimentului a S.C. AGROTRANSPORT URZICENI S.A. 
Ialomița (CUI:2087888) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale; 

- informațiile publicate pe site-ul ONRC, conform cărora S.C. AGROTRANSPORT URZICENI S.A. Ialomița este în faliment, 
având în vedere Decizia nr. A/394/10.09.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  

S.C. AGROTRANSPORT URZICENI S.A. Ialomița, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 10.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. AGROTRANSPORT URZICENI S.A. Ialomița (CUI:2087888) începând 
cu data de 13.09.2013. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

DECIZIA NR. A/396 / 10.09.2013 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere următoarele: 



- Atestatul nr. 42/24.04.2013 prin care C.N.V.M. a luat act de faptul că grupul de acționari format din dl IACIU GHEORGHE și  
dl PANDELE DANIEL acționează în mod concertat, intrând sub incidența prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a) și pct. 23 din aceeași lege și având obligațiile 
prevăzute de dispozițiile art. 2861 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța nr. 118/24.04.2013 prin care C.N.V.M. a dispus în sarcina S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. obligația de a adopta 
măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de  
SIF MUNTENIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de dl IACIU GHEORGHE și dl PANDELE DANIEL; 

- Ordonanța C.N.V.M. nr. 120/24.04.2013 prin care s-a dispus în sarcina grupului de acționari format din dl IACIU GHEORGHE și 
dl PANDELE DANIEL, ce a făcut obiectul Atestatului nr. 42/24.04.2013, grup prezumat că acționează în mod concertat în 
legătură cu emitentul S.I.F. MUNTENIA S.A., obligația de a se încadra în prevederile art. 2861 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni (nn 24.07.2013)  
de la data emiterii actului individual; 

- în perioada 17.05.2013-31.07.2013, dl IACIU GHEORGHE și dl PANDELE DANIEL au derulat tranzacții în urma cărora  
au înstrăinat un număr de 700.039 acțiuni SIF4, reprezentând 0,08674192% din capitalul social al emitentului, astfel încât grupul 
de acționari deține un procent de 4,9999% din capitalul social al acestui emitent, 

în temeiul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin (1) și art. 6 
din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 6/2012, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a hotărârii Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară adoptată în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 10.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. A.S.F. ia act de faptul că grupului format din dl IACIU GHEORGHE și dl PANDELE DANIEL nu îi mai sunt incidente 
prevederile art. 2861 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012. 
Art. 2. S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să adopte măsurile care se impun în vederea ridicării suspendării dreptului 
de vot dispusă prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 118/24.04.2013 în ceea ce privește grupul format din dl IACIU GHEORGHE și  
dl PANDELE DANIEL prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. MUNTENIA S.A. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată către dl Iaciu Gheorghe, dl Pandele Daniel,  
S.C. Depozitarul Central S.A. și SAI Muntenia Invest S.A., în calitate de administrator al SIF MUNTENIA S.A. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul și în Buletinul A.S.F., forma electronică și se va transmite operatorului de piață. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/397 / 10.09.2013 
În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 7 alin. (2)  

din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013 și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, 

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de S.C. LIBRON CONSULTING S.A. Galați și dna Procopenco Ala împotriva 
Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/203/09.07.2013. 

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-8869/08.08.2013, S.C. LIBRON CONSULTING S.A. Galați și dna Procopenco Ala 
au formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F.- S.I.I.F. nr. A/203/09.07.2013 prin care dna Procopenco Ala a fost 
sancționată cu amendă în valoare de 50.001 lei în calitate de acționar majoritar al S.C. LIBRON CONSULTING S.A. Galați, acționar 
al S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos, având în vedere faptul că S.C. LIBRON CONSULTING S.A., împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. AURORA S.A. Târgu 
Frumos, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 27/29.01.2013. 

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/10.05.2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității 
de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 10.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. LIBRON CONSULTING S.A. și dna Procopenco Ala împotriva  
Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/203/09.07.2013. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/203/09.07.2013 ca fiind temeinică și legală. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 



 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

DECIZIA NR. A/203 / 09.07.2013 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență  

a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările 
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013, 

având în vedere faptul că: 
- S.C. LIBRON CONSULTING S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, deține acțiuni reprezentând mai mult de 33% 

din drepturile de vot asupra S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos; 
- S.C. LIBRON CONSULTING S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de 

preluare obligatorie a S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004; 
- Procopenco Ala deține 99,5% din S.C. LIBRON CONSULTING S.A. Galați, acționar al S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos, 

având în vedere: 
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 27/29.01.2013; 
- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009, 

în baza prevederilor art. 271, 2732 alin. (1) pct. (i) lit. c) și art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere 
Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. -  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 50.001 lei doamna Procopenco Ala în calitate de acționar majoritar al  
S.C. LIBRON CONSULTING S.A., acționar al S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile 
de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. -  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. S.C. LIBRON CONSULTING S.A. și Manole Dumitrescu Dan, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat,  
au obligația să depună la A.S.F., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art. 4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către 
A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Procopenco Ala și S.C. LIBRON CONSULTING S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire, precum și S.C. AURORA S.A. cu sediul în str. Stefan Cel Mare nr. 8, Târgu Frumos, jud. Iași. 
Art. 7. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

DECIZIA NR. A/398 / 10.09.2013 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 173 și art. 174 din OUG nr. 32/2012, 
în baza prevederilor art. 1, art. 2, art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 584/2010, 
având în vedere prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 6 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, 
având în vedere solicitarea ERSTE - SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., înregistrată la A.S.F.  

cu nr. 9088/12.08.2013, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului 

Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 10.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F., Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții - Subsecțiunea 2 - Fonduri deschise de 

investiții din alte state membre (FDIA) cu nr. CSC06FDIAAUT0034, fondul ESPA Stock Rising Markets, autorizat de către 
Autoritatea pieței Financiare din Austria și administrat de către ERSTE - SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 
Art. 2. Fondurile deschise de investiții administrate de către ERSTE - SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. înscrise în 
Registrul A.S.F. la data prezentei și care distribuie titluri de participare pe teritoriul României sunt următoarele: 
 

Nr. crt. Denumire fond 

1. ESPA Stock Global Emerging Markets 

2. ESPA Bond Europe 



Nr. crt. Denumire fond 

3. ESPA Bond Dollar 

4. ESPA Bond Danubia 

5. ESPA Stock Global 

6. ESPA Stock Europe Emerging 

7. ESPA Stock Rising Markets 
 

Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 
VICEPREȘEDINTE 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/399 / 12.09.2013 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

prevederile art. 173 alin. (1) și art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adreselor S.S.I.F. Voltinvest S.A. Craiova înregistrate la A.S.F. cu nr. A-8345/02.08.2013 și  

nr. A-10405/29.08.2013, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 12.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța inițiată de S.I.F. OLTENIA S.A., 
ofertă cu următoarele caracteristici: 
 numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 15.852.512 acțiuni, reprezentând 44,3049% din capitalul social; 
 valoare nominala: 1,5 lei/acțiune; 
 prețul de cumpărare este de 2,4 lei/acțiune; 
 perioada de derulare: 23.09.2013-11.10.2013; 
 intermediarul ofertei: S.S.I.F. VOLTINVEST S.A.; 
 locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M. 

Art. 2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor  
din documentul de ofertă. 
Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile  
S.C. ARGUS S.A. Constanța permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și 
juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr. 2/2012 pentru modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006R. 
Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „Am luat cunoștință de conținutul documentului de 
ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”. 
Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/400 / 12.09.2013 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

ca urmare a constatării erorilor materiale în cadrul Atestatului C.N.V.M. nr. 117/07.09.2012, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 12.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Sintagma „AGEA S.C. ELECTROARGEȘ S.A. din data de 21.04.2012” din cadrul preambulului Atestatului C.N.V.M.  
nr. 117/07.09.2012 se modifică și va avea următorul conținut: „AGEA S.C. ELECTROARGEȘ S.A. din data de 14.01.2012”. 
Art. 2. Sintagma „AGOA a S.C. TRANSTEC S.A.” din cadrul preambulului Atestatului C.N.V.M. nr. 117/07.09.2012 se modifică și  



va avea următorul conținut „AGOA a S.C. TRANSTEC S.A. din data de 09.04.2012”. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/401 / 12.09.2013 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului  
nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări ș i 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința Civilă nr. 202/JS/22.03.2012 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 1325.1/115/2009, prin care  

s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței - procedura simplificată, respectiv intrarea în faliment a S.C. I.P.P.S. S.A. Caraș-Severin 
(CUI:1060728) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 12.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. I.P.P.S. S.A. Caraș-Severin (CUI:1060728) 
începând cu data de 17.09.2013. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/402 / 12.09.2013 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului  
nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări ș i 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința Civilă nr. 202/JS/22.03.2012 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 1325.1/115/2009, prin care  

s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței - procedura simplificată, respectiv intrarea în faliment a S.C. I.P.P.S. S.A. Caraș-Severin 
(CUI:1060728) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 12.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. I.P.P.S. S.A. Caras-Severin (CUI:1060728) începând cu  
data de 17.09.2013. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/403 / 12.09.2013 
În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (11), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 



în baza prevederilor art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificările primite din partea autorităților competente din statele membre, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 12.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a firmelor de investiții prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei decizii,  
care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în 
obiectul de activitate autorizat de autoritățile competente din țările de origine. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

Anexă la Decizia nr. A/403/12.09.2013 
 

Nr. 
crt. 

Denumire autoritate Denumire FISM 
Servicii și activități de investiții 

prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare 

Nr. de înscriere în 
Registrul A.S.F. 

1. 
Finanstilsynet The Financial 
Supervisory Authority of Norway 

RS Platou Finans Shipping AS 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), f), g) și  
alin. (11) lit. e), f) 

PJM01FISMNOR1656 

2. Financial Conduct Authority (FCA) Atom8 Financial Services LLP art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) PJM01FISMGBR1657 

3. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

Exness (CY) LTD 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și  
alin. (11) lit. a), b), d) 

PJM01FISMCYP1658 

4. Financial Conduct Authority (FCA) VFX Financial PLC art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) PJM01FISMGBR1659 
5. Financial Conduct Authority (FCA) Charter Wealth Management Limited art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin. (11) lit. e) PJM01FISMGBR1660 

6. Financial Conduct Authority (FCA) Etoro (UK) LTD 
art. 5 alin. (1) lit. a), b) și  
alin. (11) lit. a), d) 

PJM01FISMGBR1661 

7. 
Malta Financial Services 
Authorithy (MFSA) 

Swissquote Europe LTD 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și  
alin. (11) lit. d) 

PJM01FISMMLT1662 

8. Financial Conduct Authority (FCA) Elementary Financial LTD 
art. 5 alin. (1) lit. a), e) și  
alin. (11) lit. d), e) 

PJM01FISMGBR1663 

9. Financial Conduct Authority (FCA) Evolution Wealth LTD art. 5 alin. (1) lit. e) și alin. (11) lit. e) PJM01FISMGBR1664 

10. Financial Conduct Authority (FCA) Marl Partners LLP 
art. 5 alin. (1) lit. a), e) și  
alin. (11) lit. c), e) 

PJM01FISMGBR1665 

11. Financial Conduct Authority (FCA) Square Global Markets LLP 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e) și  
alin. (11) lit. e) 

PJM01FISMGBR1666 

12. 
Bundesanstalt Fur Finanzdienstleis-
Tungsaufsicht (BAFIN) 

FCF Fox Corporate Finance Gmbh 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), e), g) și  
alin. (11) lit. c), e) 

PJM01FISMDEU1667 

13. Financial Conduct Authority (FCA) Floreat (UK) Limited art. 5 alin. (1) lit. e) și alin. (11) lit. c), e) PJM01FISMGBR1668 

14. Financial Conduct Authority (FCA) Decura LLP 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. e), g) 

PJM01FISMGBR1669 

15. Financial Conduct Authority (FCA) Xcap Securities PLC 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), f), g) și  
alin. (11) lit. a), c), d), e), f) 

PJM01FISMGBR1670 

16. Financial Conduct Authority (FCA) Vermilion Capital Partners art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin. (11) lit. e) PJM01FISMGBR1671 
17. Financial Conduct Authority (FCA) Global Custodial Services LTD art. 5 alin. (1) lit. a), și alin. (11) lit. a) PJM01FISMGBR1672 

18. 
Autorite de Controle Prudentiel - 
Banque de France 

Fundquest Advisor art. 5 alin. (1) lit. e) PJM01FISMFRA1673 

19. Financial Conduct Authority (FCA) Admiral Markets UK LTD art. 5 alin. (1) lit. a), și alin. (11) lit. b), d) PJM01FISMGBR1674 

20. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

Ronin Europe Limited 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. a), b), c), d), f), g) 

PJM01FISMCYP1675 

21. Financial Conduct Authority (FCA) Alinda Capital LLP art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin. (11) lit. e) PJM01FISMGBR1676 

22. Financial Conduct Authority (FCA) Quay Partners Limited 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e), g) și  
alin. (11) lit. c), e) 

PJM01FISMGBR1677 

23. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

Numisma Capital LTD 
art. 5 alin. (1) lit. d), e), și  
alin. (11) lit. d), e) 

PJM01FISMCYP1678 

24. Financial Conduct Authority (FCA) Covalis Capital LLP art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) PJM01FISMGBR1679 

25. 
Financial Market Authority (FMA) 
Liechtenstein 

Profutura Vermogen Sver Waltung AG 
art. 5 alin. (1) lit. a), d), e) și  
alin. (11) lit. e) 

PJM01FISMLIE1680 

26. Financial Conduct Authority (FCA) Sankaty Advisors Limited 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) și  
alin. (11) lit. c), d), e), g) 

PJM01FISMGBR1681 

27. Financial Conduct Authority (FCA) 
Wilfred T. Fry (Personal Financial 
Planning) Limited 

art. 5 alin. (1) lit. a) și  
alin. (11) lit. a), e) 

PJM01FISMGBR1682 

28. Financial Conduct Authority (FCA) Harbour Vest Partners (UK) Limited art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin. (11) lit. e) PJM01FISMGBR1683 
29. Financial Conduct Authority (FCA) Ironfx UK Limited art. 5 alin. (1) lit. a) PJM01FISMGBR1684 



Nr. 
crt. 

Denumire autoritate Denumire FISM 
Servicii și activități de investiții 

prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare 

Nr. de înscriere în 
Registrul A.S.F. 

30. Financial Conduct Authority (FCA) Magna Wealth Management Limited 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) și  
alin. (11) lit. d), e) 

PJM01FISMGBR1685 

31. Financial Conduct Authority (FCA) Ice Dragons Limited art. 5 alin. (1) lit. a), b), g) PJM01FISMGBR1686 

32. Financial Conduct Authority (FCA) Piton Capital LLP 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), g) și  
alin. (11) lit. a), b), c), d), e), f), g) 

PJM01FISMGBR1687 

33. Financial Conduct Authority (FCA) Mackay Shields UK LLP art. 5 alin. (1) lit. a), d), e), g) PJM01FISMGBR1688 

34. Financial Conduct Authority (FCA) Messels Limited art. 5 alin. (1) lit. e) și alin. (11) lit. e) PJM01FISMGBR1689 

35. Financial Conduct Authority (FCA) Tradeslide Trading Tech Limited 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. e) 

PJM01FISMGBR1690 

36. Financial Conduct Authority (FCA) Marylebone Partners LLP 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. d), e) 

PJM01FISMGBR1691 

37. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

Solidus Securities Cyprus LTD 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), și  
alin. (11) lit. a), c), d), f), g) 

PJM01FISMCYP1692 

38. Financial Conduct Authority (FCA) Domius Capital Advisors LLP 
art. 5 alin. (1) lit. a), e) și  
alin. (11) lit. c), e) 

PJM01FISMGBR1693 

39. Financial Conduct Authority (FCA) Broadstone Wealth Management Limited 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. a), d, e) 

PJM01FISMGBR1694 

40. Financial Conduct Authority (FCA) Gulf Central Agency Asset Management LTD art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) PJM01FISMGBR1695 
41. Financial Conduct Authority (FCA) La Cloche Capital Markets Limited art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) PJM01FISMGBR1696 

 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/404 / 12.09.2013 
În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (11), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu 
modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificările primite din partea autorităților competente din statele membre, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 12.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de firmele de investiții prevăzute în 
anexă, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

Anexă la Decizia nr. A/404/12.09.2013 
 

Nr. 
crt. 

Denumire autoritate Denumire FISM Adresă 
Nr. de înscriere în 
Registrul A.S.F. 

Servicii și activități de 
investiții prevăzute de Legea 
nr. 297/2004, cu modificările 

și completările ulterioare 

1. 
Malta Financial Services 
Authorithy (MFSA) 

LL Capital & 
Partners Limited 

II Piazzetta A, Suite 21 Tower 
Road, Sliema, SLM 1607, Malta 

PJM01FISMMLT0970 
art. 5 alin. (1) lit. a), d), e) și  
alin. (11), lit. e), g) 

2. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

Ironfx Limited 
2 Iapetou Street Agios Athanasios 
4101 Limassol Cipru 

PJM01FISMCYP1179 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e) și  
alin. (11) lit. b), e) 

3. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

JFD Brokers 
LTD 

223, Christodoulou Chatzipavlou, 
Hawaii Royal Gardens, 4th Floor, 
Office no 41, 3036 Limassol, Cipru 

PJM01FISMCYP1373 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) și  
alin. (11) lit. a), b), d), e) 

4. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

Blackwell Global 
Investments 
(Cyprus) LTD 

10-12 Emmanuel Rhoides Street, 
Ayia Zoni District, 3031 Limassol, 
Cipru 

PJM01FISMCYP1538 
art. 5 alin. (1) lit. a), b) și  
alin. (11) lit. a), d) 

 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 



 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/405 / 12.09.2013 
În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 41 alin. (6) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 2/25.01.2012, 
având în vedere notificările transmise de autoritățile competente din statele membre, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 12.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. următoarele numere reprezentând înregistrarea unor firme de investiții, conform anexei,  
parte integrantă a prezentei decizii, care în calitate de intermediari au prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, 
precum și servicii conexe, în temeiul liberei circulații a serviciilor. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

Anexă la Decizia nr. A/405/12.09.2013 
 

Nr. crt. Denumire autoritate Denumire FISM Nr. de înscriere în Registrul A.S.F. 
1. Financial Conduct Authority (FCA) Salisbury Financial Services Limited PJM01FISMGBR0344 
2. Financial Conduct Authority (FCA) Corven Corporate Finance Limited PJM01FISMGBR1411 
3. Financial Conduct Authority (FCA) Nithia Capital Resources Consultants Limited PJM01FISMGBR1267 

4. Financial Conduct Authority (FCA) Ample (Holding) Limited PJM01FISMGBR0386 
5. Financial Conduct Authority (FCA) Nithia Capital Resources Consultants Limited PJM01FISMGBR1267 
6. Financial Conduct Authority (FCA) Bain Capital Limited PJM01FISMGBR0707 

7. Financial Conduct Authority (FCA) Commonwealth Capital Management LLP PJM01FISMGBR1305 
 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 


