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Prezentul document conține informații esențiale referitoare la acest produs de investiții. Acesta nu reprezintă un material de 
marketing. Informațiile vă sunt oferite în virtutea unei obligații legale, pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, 
câștigurile și pierderile potențiale care derivă din acest produs și pentru a vă ajuta să îl comparați cu alte produse. 
DENUMIRE  
FIA FONDUL OAMENILOR DE AFACERI – FIA FOA 
ISIN: ROXFOAACNOR0 
Administratorul FIA: NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. 
Autoritatea competentă: Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Dată document: 30.06.2021 
Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles. 
 
ÎN CE CONSTĂ ACEST PRODUS? 
Tip 
Fondul de Investiții Alternative FONDUL OAMENILOR DE AFACERI – FIA FOA este un fond de investiții alternative de tip 
deschis potrivit Regulamentului (UE) nr. 694/2014, destinat investitorilor de retail. Fondul este specializat in investitii in actiuni 
si investeste cel putin 75% din activele sale in actiuni, dar si, pentru asigurarea lichiditatii, in limita a maximum 25% din activele 
sale, in depozite si instrumente ale pietei monetare, O.P.C.V.M. care deţin permanent în portofoliul investiţional peste 50% din 
active plasate în titluri de stat şi valori mobiliare tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare sau sunt tranzacţionate în cadrul 
unei burse dintr-un stat terţ, titluri de participare emise de F.I.A./O.P.C.V.M. de piaţă monetară autorizate într-un stat membru, 
conturi curente si numerar in lei si valuta, conform art. 35 alin. (1) din Legea nr. 243/2019. Unitățile de fond sunt listate pe Bursa 
de Valori București – piata AeRO. Pentru informații suplimentare va rugam să consultați documentele fondului pe pagina web 
dedicata Fondului. 
 
Obiective  
Obiectivul Fondului este de a plasa resursele financiare de la persoane fizice și juridice în scopul obținerii unei creșteri pe termen 
mediu și lung a capitalului investit.  
Scopul Fondului este de a oferi investitorilor individuali acces la potențialul de crestere al pieței de acțiuni din Romania și al 
piețelor din țări ale Uniunii Europene, în condiții de administrare profesională a investitiilor și a riscurilor, precum și minimizarea 
costurilor. Avand în vedere politica de investiții, Fondul se adreseaza investitorilor cu un apetit de risc peste medie. 
 
Investitorul individual căruia se adresează 
Fondul se adresează  investitorilor, persoane fizice sau juridice, care tolerează cel puțin un nivel de risc mediu spre ridicat, urmărind 
sa își diversifice plasamentele prin investirea într-o paletă variată de active de la nivelul piețelor internaționale. Acest produs este 
destinat investitorilor retail care pot suporta o pierdere substanțială raportata la capitalul investit și preferă un orizont investițional 
pe termen mediu sau lung (5 ani).  
Termen 
Acest fond nu are o perioada de deținere minimă. Fondul are o durată de existență nelimitată. Puteți să vindeți oricând unitățile de 
fond pe Bursa de Valori București. 
 
 
 

DOCUMENT CU INFORMAȚII ESENȚIALE 
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CARE SUNT RISCURILE ȘI CE AȘ PUTEA OBȚINE ÎN SCHIMB? 
 
Indicatorul de risc  
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Risc scăzut   Risc ridicat 
 
Indicatorul sintetic de risc arată nivelul de risc al acestui produs în comparație cu alte produse. Acesta este o masura a variatiei 
valorii unitatii de fond ca urmare a fluctuatiilor preturilor instrumentelor financiare din portofoliul fondului. 
Am încadrat acest produs în clasa de risc [6] din 7, care este „o clasă ridicată de risc”. 
Aceasta înseamnă că pierderile potențiale asociate performanței viitoare vor avea un nivel ridicat și că este foarte probabil ca 
deteriorarea condițiilor de piață să afecteze capacitatea noastră de a efectua plăți către dumneavoastră. 
Un alt risc important neinclus în indicatorul de risc este cel de reglementare care poate afecta negativ rentabilitatea investiției 
dvs. 
Acest produs nu include nicio protecție împotriva performanței viitoare a pieței și, prin urmare, exista riscul unei pierderi 
pentru dumneavoastră. 
 
Scenarii de perfomanță 
 

La o investiție de 10.000 lei                                                                                                                                        
Scenarii 

1 an (perioada 
intermediara) 

3 ani (perioada 
intermediara) 

5 ani (perioada 
recomandata) 

Scenariul de 
criza 

Ce sumă puteti primii după deducere 
costurilor 4.812,71 4.533,30 3.497,48 

Randament mediu în fiecare an -51,87% -54,67% -65,03% 

Scenariul 
nefavorabil 

Ce sumă puteti primii după deducere 
costurilor 7.010,94 4.646,69 3.246,61 

Randament mediu în fiecare an -29,89% -53,53% -67,53% 

Scenariul 
moderat 

Ce sumă puteti primii după deducere 
costurilor 8.912,88 6.995,78 5.491,04 

Randament mediu în fiecare an -10,87% -30,04% -45,09% 

Scenariul 
favorabil 

Ce sumă puteti primii după deducere 
costurilor 11.109,43 10.326,69 9.105,66 

Randament mediu în fiecare an 11,09% 3,27% -8,94% 
 
Acest tabel arată o estimare a sumei de bani pe care îi puteți primi în următorii 5 ani, în funcție de diferitele scenarii, 
presupunând o investiție de 10.000 Ron. 
Scenariile prezentate indică posibila performanță a investiției dumneavoastră. Puteți să le comparați cu scenariile altor 
produse. 
Scenariile prezentate arată informații referitoare la posibila performanță a produsului pe perioade diferite de timp începând 
cu 1 an. Performanța și impactul asupra datelor prezentate se bazează pe performanța trecută a produsului și trebuie remarcat 
faptul că performanța trecută nu este o indicație a performanțelor viitoare. Orice decizie de a investi trebuie făcută pe baza 
documentului de oferta care include, printre altele, diferiți termeni și condiții și informații privind riscurile asociate investiției 
planificate. În special, investitorii ar trebui să ia în considerare secțiunea intitulată "Factori de risc" pentru a evalua riscurile 
asociate unei investiții specifice. Suma pe care o veți obține va depinde de modul în care evoluează piața și de durata de timp 
pe care păstrați investiția. Scenariul de criză arată care este suma pe care ați putea să o primiți înapoi în circumstanțe de piață 
extreme și nu ține cont de situația în care nu suntem în măsură să vă plătim. 
Pentru acest produs, banii nu se pot încasa anticipat. Acest lucru înseamnă că este dificil de estimat suma pe care o primiți 
dacă încasați înainte de perioada recomandată. Fie nu veți putea încasa anticipat, fie va trebui să plătiți costuri ridicate sau să 
suportați o pierdere importantă. 
Cifrele indicate includ toate costurile produsului în sine, dar este posibil să nu includă toate costurile pe care le plătiți 
consultantului sau distribuitorului dumneavoastră. Cifrele nu iau în considerare situația dumneavoastră fiscală, care poate 
afecta, de asemenea, suma pe care o primiți. 
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CE SE INTAMPLĂ DACĂ FIA NU POATE PLATI? 
Suma investită nu este garantată și nici nu este acoperită de o schemă de compensare a investitorilor. Exista un risc potential 
de neplata daca activele fondului care se află în custodia depozitarului sunt pierdute de catre acesta. Depozitarul răspunde față 
de Fond sau față de investitorii pentru pierderea de către Custode ori de către o entitate terță căreia i-a delegat custodia 
instrumentelor financiare, cu excepția cazului în care depozitarul este în măsură să dovedească că pierderea a intervenit ca 
rezultat al unui eveniment exterior în afara controlului său rezonabil. 
CARE SUNT COSTURILE? 
Reducerea randamentului (RIY) arată impactul costurilor totale pe care le plătiți asupra randamentului investiției pe care îl 
puteți obține. Costurile totale includ costurile unice, costurile de funcționare și costurile accesorii. 
Sumele indicate aici sunt costurile cumulate ale produsului în sine, pentru trei perioade de deținere. Cifrele corespund situației 
în care investiți 10 000 RON. Cifrele sunt estimări și se pot schimba în viitor. 
 
Costuri de-a lungul timpului  
Persoana care vă vinde acest produs sau care vă consiliază în legătură cu acest produs poate să vă perceapă alte costuri. În 
acest caz, vă va oferi informații cu privire la costurile respective și vă va arăta impactul tuturor costurilor asupra investiției 
dumneavoastră de-a lungul timpului. 

La o investiție de 10.000 lei                                                                                                                                        
Scenarii 

Daca încasați 
după 1 an 
(perioada 
intermediara) 

Daca încasați după 
3 ani (perioada 
intermediara) 

Daca încasați după 
5 ani (perioada 
recomandata) 

Costuri totale 900 RON 2.700 RON 4.500 RON 
Impact asupra randamentului (RIY) pe an 9,00% 9,00% 9,00% 

Compoziția costurilor  
Tabelul de mai jos indică impactul produs în fiecare an de diferitele tipuri de costuri asupra randamentului investiției 
pe care îl puteți obține la sfârșitul perioadei de deținere recomandată.  

Costuri unice Costuri de intrate 0% Nu se percep comisioane la investire 
Costuri de ieșire 0% Nu se percep comisioane la investire 

Costuri recurente Costuri de tranzacționare a 
portofoliului 

0,07% Impactul costurilor de achiziționare și vânzare a 
investițiilor suport ale produsului 

Alte costuri recurente 9,00% Impactul costurilor pe care vi le imputăm în 
fiecare an pentru a gestiona investițiile 
dumneavoastra. 

Costuri accesorii Comisioane de performanță 0% Nu se percep comisioane de performanță 
Comisioane pentru randament 0% Nu se percep comisioane de randament 

 
CÂT TIMP AR TREBUI SĂ-L PĂSTREZ ȘI POT RETRAGE BANII ANTICIPAT? 

Acest fond nu are perioadă de deținere minima specificată in documentul de oferta. Pentru o prezentare statistică s-au estimat 
rezultate pentru o perioadă minimă de deținere de 5 ani. Având în vedere că FOA este listat pe piata AERO a Bursei de Valori 
Bucuresti, puteți să vindeți unitățile de fond deținute de dvs. printr-un intermediar autorizat. 

CUM POT SĂ DEPUN O RECLAMAȚIE? 
Orice plângere privind produsul sau conținutul documentului poate fi trimisă la: Nova Vision Investments AFIA SA, 
str.Stefan Greceanu nr.4, sector 2, București, nr.fax: 0374 090 495, email: office@novainvest.ro. Mai multe detalii despre 
acest subiect puteți gasi la adresa: http://www.novainvest.ro/petitii.html  

ALTE INFORMAȚII RELEVANTE? 
Informaţii suplimentare despre fond, precum documentul de oferta, situaţiile financiare, raportarile pot fi obţinute gratuit, în 
limba română, de la administratorul fondului. De asemenea, ele pot fi consultate pe pagina de web www.novainvest.ro 


