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Fondul iFond Financial Romania (IFR) distribuie dividende 
Denumirea societății emitente: Fondul iFond Financial România prin societatea de administrare SAI Intercapital Investment Management S.A. 
Sediu social: Bd. Aviatorilor Nr. 33, Etaj 1, Sector 1, București 
Telefon/fax: 021 222 8749 
Cod Unic de Înregistrare: RO18195622 
Număr de înregistrare Registrul Comerțului: J40/20560/2005  
Total active fond (la 31 ianuarie 2014): 9.583.613,34 RON 
Piața reglementată pe care se tranzacționează unitățile de fond: Bursa de Valori București 

 
Eveniment important de raportat: propunere distribuție dividende 
 
Consiliul de Administrație al SAI Intercapital Investment Management, administrator al fondului închis de investiții iFond Financial 
România listat în secțiunea Organisme de Plasament Colectiv, categoria Unități de Fond a pieței reglementate a BVB (simbol: IFR), 
propune, pe baza rezultatelor preliminate aferente exercițiului financiar 2013 (neauditate), acordarea investitorilor în fond a unui 
dividend brut în valoare de 25 RON/unitate de fond. Data de înregistrare propusă este 12 mai 2014. Dividendul plătit fiecărui 
investitor în fond va fi stabilit proporțional cu numărul de unități de fond deținute la data de înregistrare.  
 
Rezultatul preliminat (neauditat) al exercițiului financiar pentru anul 2013 a fost un profit de 2.584.503 RON, din care Consiliul de 
Administrație al SAI propune repartizarea unei sume de 1.000.000 RON în dividende către investitori. 
 
Data de înregistrare efectivă și procedura de plată vor fi decise și anunțate investitorilor după publicarea „Raportului anual pentru 
anul 2013”. Decizia finală a Consiliului de Administrație al SAI Intercapital Investment Management cu privire la aprobarea 
dividendului va fi publicată printr-un raport curent transmis Bursei de Valori București și va include detalii complete despre procedura 
de plată a dividendelor.  
 
Informații suplimentare pe tema dividendelor ce vor fi plătite de fond pot fi obținute la numărul de telefon 021 222 8749 sau la adresa 
de email office@ifond.ro.  
 
SAI Intercapital Investment Management este parte a unuia dintre cele mai importante grupuri financiare independente de pe piața 
de capital din România, coordonat de SSIF Intercapital Invest - companie independentă de top specializată în investiții la bursă. 
Fondul iFond Financial România a fost lansat prin oferta publică inițială încheiată cu succes în anul 2010 și a publicat la sfârșitul lunii 
decembrie 2013 o valoare a activului net unitar (VUAN) de 251,18 RON, reprezentând o creștere cu 34,63% față de VUAN la finalul 
lunii decembrie 2012. Informații complete despre fond și societatea sa de administrare pot fi obținute la adresa www.ifond.ro.  
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