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Nr. înregistrare cerere _________ 

                                                                                          Data __________ ora___________ 
 

 
FORMULAR DE RASCUMPARARE 

A UNITATILOR DE FOND LA  
FIA FONDUL OAMENILOR DE AFACERI (FOA) 

                                                                                   Persoane juridice 
 

I. Persoana juridică ____________________________________________________Inregistrata la Registrului Comertului de pe 
langa Tribunalul _______________________ cu numarul  J____/_______/__________ cod unic de inregistrare/cod de inregistrare 
fiscala ___________, cu sediul în localitatea _____________________ judeţ/sector ______________________, strada 
____________________________ nr. ______, ţara _______________________, cod poştal ____________________ 
telefon_____________________, fax _______________________, reprezentată prin ____________________________________, 
legitimat cu B.I./C.I./Paşaport seria ______, nr. ___________________eliberat de Poliţia ______________________ la data de 
______________________ 

 
II. Informatii privind rascumpararea: 
a. Se solicita rascumpararea unui numar de __________unitati de fond emise de FOA in valoare de__________lei: 
- integral pentru rascumparare pe baza art. 11, alin.(4) din Legea nr. 243/2019; 
- integral/partial pentru rascumparare la data certa in conformitate cu prevederile Documentului de oferta; 
- in situatiile  prevazute de art. 31 alin. (1) – (3) din Regulamentul ASF nr. 7/2020 - Societatea are initiativa derularii de operațiuni de 
răscumpărare din piață a unităților de fond emise. 
 
Sumele vor fi plătite in termen de maxim 15 zile de la data depunerii cererii, la preţul de __________ lei/unitate de fond. 
 
 
b. Plata se va efectua prin:                     Ordin de plata             Mandat postal       
                                                               (se scad cheltuielile aferente)  (se scad cheltuielile aferente) 
 
In contul IBAN*:________________________________________   
Deschis la:_______________________________________ 
Titular cont:________________________________________ 
 
 
III. Declar ca am luat la cunostinta urmatoarele: 
a. Impozitarea veniturilor persoanelor fizice, se face conform legislatiei in vigoare la data efectuarii rascumpararii unitatilor de fond. 
b. Cererea de rascumparare va fi platita in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data depunerii. 
c.  Prezenta cerere de rascumparare este irevocabila. 
d. Fondul percepe comision de rascumparare in conformitate cu prevederile Documentului de oferta. 
e. Alte declaratii: 
 

 
FIA Fondul Oamenilor de Afaceri (FOA) 
Autorizatia A.S.F. nr. 230/04.11.2021 
Nr.Registru A.S.F. 
CSC09FIAIR/400012/04.11.2021 
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Declar pe propria răspundere că am luat cunoştiinţă de conţinutul procedurii de rascumparare a unitatilor de fond emise FOA, precum si 
de faptul ca pretul reprezinta ultima valoare neta unitara a activelor FOA calculată de Nova Vision Investments AFIA SA si certificata 
de Depozitarul Fondului, valabil pentru ziua in care am depus cererea de rascumparare, din care se scad taxele legate de plata acestor 
sume, respectiv comision de transfer  bancar sau taxe de mandat postal. 
Declar pe propria răspundere că sunt de acord ca prin semnarea prezentului formular, NOVA VISION INVESTMENTS AFIA SA sa 
solicite la SC Depozitarul Central SA restrictionarea contului meu aferent numarului de unitati de fond pe care FOA prin NOVA 
VISION INVESTMENTS AFIA S.A le rascumpara. 
Declar pe propria răspundere că sunt de acord ca prin semnarea prezentului formular, NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A sa 
deduca din suma ce imi va fi transmisa, contravaloarea tarifului de restrictionare a contului, perceput de Depozitarul Central S.A. 
In cazul in care SC Depozitarul Central SA nu poate efectua restrictionarea contului meu intrucat unitatile de fond nu se mai regasesc in 
cont, NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A nu va efectua plata aferenta rascumpararii acestor unitati de fond, iar pe cale de 
consecinta cererea de rascumparare devine nula. 
 
Prezentul formular este completat in 2 (doua) exemplare, unul pentru FOA reprezentat de SAI Safi Invest SA si unul pentru investitor.                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                          
Documente anexate: 
 Copie act de identitate cu fotografie al imputernicitului** 
Copie certificat de înmatriculare, conform cu originalul  
Certificat constatator, emis cu maxim 60 de zile inainte de completarea cererii 
Procura in forma autentica in original si copia actului de identiate al imputernicitului, conform cu originalul, in cazul reprezentarii prin 
imputernicit a persoanei juridice, altul decat reprezentantul legal 
 

 
SOLICITANT:  
Nume si Prenume titluar ______________________________  
Semnatura_________________________ 
 
Nume si Prenume imputernicit ______________________________ 
Semnatura_________________________ 
 
(A se completa de catre Distribuitor) 
 

Declaratia persoanei de contact din partea distribuitorului, 
 

Subsemnatul declar ca investitorul a fost informat despre continutul Documentului de Oferta, drepturile si obligatiile in calitate de 
investitor. Datele personale ale investitorului au fost verificate si corespund cu cele din actele de identitate originale 
 
DISTRIBUITOR: 
 
Denumire distribuitor: _________________________ 
 
Nume si Prenume ____________________________  Semnatura si stampila________________ 
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NOVA VISION INVESTMENTS AFIA SA este inregistrata ca operator de date personale cu nr. 9702 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 
Caracter Personal. Subsemnatul, prin semnarea / depunerea prezentului document confirm urmatoarele: (a) sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal 
furnizate distribuitorului si/sau NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A in scopul desfasurarii activitatii de administrare a investitiilor, stocarea si transmiterea acestora 
unor terte parti, pentru folosirea confidentiala, in legatura cu prestarea acestui serviciu, si (b) am luat la cunostinta despre prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, referitoare la dreptul de acces la date, dreptul 
de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de opozitie, precum si ca aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisa 
adresata NOVA VISION INVESTMENTS AFIA SA, intocmita in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului UE 2016/679, si dreptul de a ma 
adresa justitiei. 
Prelucrarea de către SAI Safi Invest SA a datelor cu caracter personal aparținând Investitorului se face cu respectarea Regulamentului UE 679/2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor). 


