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Document de oferta  

Fondul de investitii alternative “Fondul Oamenilor de Afaceri” (FIA FOA), de tip 

deschis 

administrat de NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A.  

din data de 11.10.2022, conform act aditional nr. 2/11.10.2022 

 

 

 

AVERTISMENT CATRE INVESTITORII POTENTIALI 

Investiţiile în F.I.A.C. nu sunt depozite bancare, iar băncile, în cazul în care deţin calitatea de acţionar al unui 

A.F.I.A., nu oferă nicio garanţie investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite. 

Autorizarea F.I.A.C. nu implică în niciun fel aprobarea sau evaluarea de către A.S.F. a calităţii plasamentului în 

respectivele unităţi de fond. 

Investiţiile în F.I.A.C. comportă nu numai avantaje/beneficii specifice, dar şi riscuri asociate cu 

realizarea/nerealizarea strategiei/politicii de investiţii şi a obiectivului investiţional al F.I.A.C., inclusiv riscul 

apariţiei unor pierderi pentru investitori, valoarea investiţiei fiind, de regulă, proporţională cu riscul asumat. 

 

 

 

Fondul de investitii alternative “Fondul Oamenilor de Afaceri” (FIA FOA) este autorizat de 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) prin Autorizatia nr. 230 din data de 04.11.2021 

in calitate de FIA de tip deschis, destinat investitorilor de retail, infiintat pe baza contractuala 

FIA a fost înscris în Registrul A.S.F. sub numărul CSC09FIAIR/400012 la data de 04.11.2021 
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1. Informaţii despre administratorul fondului de investiţii alternative 

1.1. Datele de identificare ale administratorului fondului de investiţii alternative 

 

a) denumirea societăţii: NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A., numita in continuare “AFIA” sau 

“Administratorul FIA”. 

AFIA îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015, Regulamentului nr. 

10/2015, Legii nr. 243/2019, Regulamentului nr. 7/2020 si Regulamentului (UE) 231/2013 si a altor 

reglementari aplicabile.  

b) nr. şi data înmatriculării la Oficiul National al Registrului Comerţului:  

Societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15812/1994. 

c) sediul social al AFIA, telefon, fax, adresă de web:  

Sediul social al societatii este in Bucuresti, str. Stefan Greceanu nr.4, sector 2, telefon : 0374.059.008, 

fax 0374 090 495, adresa de web : www.novainvest.ro; email office@novainvest.ro 

d) filiale, sucursale, sedii secundare ale A.F.I.A. 

Societatea nu are filiale, sucursale, sedii secundare. 

e) codul unic de înregistrare: 6204751 

f) numele organismelor de plasament colectiv administrate de A.F.I.A. şi dacă aceasta desfăşoară 

activităţi de administrare discreționară a portofoliilor individuale de investiţii;  

AFIA nu are in administrare organisme de plasament colectiv in valori mobiliare si nici alte fonduri de 

investitii alternative.  

AFIA nu desfăşoară activităţi de administrare discreționară a portofoliilor individuale de investiţii.  

g) numărul şi data autorizaţiei eliberată de A.S.F., în cazul A.F.I.A. autorizați de A.S.F.; 

Autorizare ASF in calitate de Administrator de Fonduri de Investitii Alternative - Autorizatia nr. 

48/30.03.2021, Nr. de inregistrare in Registrul ASF PJR08AFIAA/400001/30.03.2021. 

 

1.2. Valoarea capitalului social subscris şi vărsat de către A.F.I.A. 

Capitalul social subscris şi vărsat de către AFIA este de 1.278.445 lei. 

mailto:office@novainvest.ro
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1.3. Componența organelor de administrare și conducere ale A.F.I.A. şi experienţa profesională a 

acestora precum şi persoanele care îi înlocuiesc pe conducători, cu respectarea prevederilor 

Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.  

Consiliul de Administratie al Societatii  este format din: 

• Dana Jeaninne Lazar – Jurist - Presedinte al Consiliului de administratie, activeaza in domeniul 

administrarii investitiilor din anul 1995. In prezent ocupa functia de Presedinte al Consiliului de 

administratie si Director General al societatii, avand o vasta experienta manageriala, dobandita 

ca urmare a detinerii functiei de membru al consiliului de administratie  in cadrul unei societati 

listate la Bursa de Valori Bucuresti; 

• Andrei Negulescu – Economist - Membru  al Consiliului de administratie, activeaza in domeniul 

administrarii investitiilor si serviciilor de investitii financiare din anul 2001, desfasurand 

activitati profesionale in cadrul unor societati de administrare a investitiilor si societati de servicii 

de investitii financiare din Romania, avand atat atributii de coordonare cat si in ce priveste 

supravegherea respectarii prevederilor legale in domeniul pietei de capital; 

• Lucian Dragan – Economist - Membru  al Consiliului de administratie, activeaza in domeniul 

financiar - bancar din anul 1999, desfasurand activitati profesionale in cadrul unor societati 

bancare autorizate de BNR, avand atat atributii de coordonare a departamentului de conformitate 

cat si atributii in ce priveste activitatea de prevenire si combatere a spalarii banilor si combaterea 

finantarii terorismului in cadrul institutiei bancare. 

  

Conducerea societatii este asigurata Directorul General si Directorul General Adjunct si  de inlocuitorul 

acestora :  

In prezent, conducerea superioara a societatii are urmatoarea componenta:  

1. Doamna Dana Jeaninne Lazar - Director General; 

2. Doamna Gabriela Ivan – Director General Adjunct.  

Gabriela Ivan – Director General Adjunct – Economist - activeaza pe piata de capital din anul 1994, 

desfasurand activitati profesionale in cadrul autoritatii de supraveghere a pietei de capital si in cadrul 

unor societati de servicii de investitii financiare autorizate si avand atat atributii de coordonare, cat 

si functii vizand supravegherea respectarii prevederilor legale incidente pietei de capital. 

Inlocuitorul directorilor este D-na Cristina Dumitru. 

Toti membrii Consiliului de Administraţie, directorii si inlocuitorul acestora au experienta necesara 

potrivit cerintelor Regulamentului ASF nr. 1/2019.  

 

2. Informatii despre depozitar 

2.1. Datele de identificare ale depozitarului: 

a) denumirea instituției de credit:  
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Depozitarul Fondului este BRD Groupe Societe Generale S.A. (denumit in continuare “Depozitar”), 

persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr J40/608/1991, având CUI 

RO361579. 

b) sediul social şi sediul central, dacă este cazul, precum şi sediul filialei/sucursalei unde se desfăşoară 

activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon fax, adresă de web;  

Sediul social al Depozitarului este în Bucureşti, Bdul Ion Mihalache, nr.1-7, sector 1, tel 021-2008372, 

fax 021-2008394, adresa web www.brd.ro. 

Depozitarul Fondului este autorizat de către A.S.F. prin decizia nr D4338/09.12.2003, înscrisă în 

registrul A.S.F. sub nr. PJR10DEPR/400007, cu un capital social subscris şi vărsat de 696.901.518 lei, 

va exercita atributiile conferite prin lege şi prin contractul de depozitare si custodie nr. 9880/30.06.2020, 

încheiat de administratorul Fondului.  

 

2.2. Orice alta activitate in care Depozitarul se angajeaza, pe langa cea de depozitare 

BRD Groupe Societe Generale S.A. este si custodele activelor fondului. 

Depozitarul, detinand calitatea de banca comerciala, desfasoara intreaga gama de operatiuni bancare, 

conform autorizatiei eliberate de Banca Nationala a Romaniei. Depozitarul nu reutilizează activele 

F.I.A. în alte moduri (ex. pe post de colateral/gaj în alte operațiuni financiare). 

 

2.3. Subdepozitari/subcustozi 

Depozitarul poate transfera unei parti terte (subcustode) activitatea de pastrare in siguranta a activelor 

Fondului cu respectarea reglementarilor ASF in vigoare. Obligatiile Bancii nu vor fi afectate de faptul 

ca a incredintat unei parti terte (subcustode) toate sau o parte din activele pe care le are in pastrare. Pentru 

pastrarea in custodie a instrumentelor financiare pe piete externe, Societe Generale Paris utilizeaza sub-

custozi, iar lista acestora este parte integranta din contractul de depozitare si custodie. 

Fondul nu are subdepozitari la data intocmirii prezentului document. 

Instrumentele financiare tranzactionate pe pietele externe vor fi evidentiate separat de detinerile proprii 

ale Bancii, într-un cont global deschis in numele Bancii sau intr-un cont pe numele FIA, la custozii 

globali/locali (Societe Generale – Paris, Franta, denumita in continuare „SG Paris” si/sau Societe 

Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, denumita in continuare „SG Varsovia”) si/sau, depozitarii 

internationali de titluri recunoscuti (Euroclear) conform reglementarilor aplicabile acestor piete. 

Nu au fost delegate activitati ale depozitarului. 
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3. Informatii cu privire la fondul de investitii alternative 
FIA este o entitate fără personalitate juridică, înfiinţat în baza unui contract de societate, în temeiul 

prevederilor Codului civil. 

Fondul este constituit la initiativa AFIA si îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, Legii nr. 74/2015, Regulamentului nr. 10/2015, Regulamentului nr. 

7/2020 si Regulamentului (UE) 231/2013 si a altor reglementari aplicabile. 

Statul membru de origine al Fondului este Romania.   

3.1. Denumirea fondului de investiţii alternative 

Fondul de investitii alternative poarta denumirea de Fondul de investiţii alternative „Fondul Oamenilor 

de Afaceri” (FIA FOA), denumit in continuare “Fondul” sau „FIA”. Fondul este de tip deschis, potrivit 

Regulamentului (UE) nr. 694/2014. 

Fondul este destinat investitorilor de retail, este constituit ca fond de investitii de tip contractual 

si se încadrează în categoria fond de investitii alternative de tip deschis specializat in investiţii în 

acţiuni.  

3.2. Durata fondului de investiţii alternative 

Fondul s-a constituit prin contract de societate ca fond de investitii alternative de tip deschis, cu o 

durata nelimitata si cu o politică specializata in investitii in actiuni, care atrage resurse financiare 

de la investitori, în conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

 

3.3. Datele exacte sau perioadele de timp la care se pot răscumpăra din activ unităţile de fond 

deţinute 

a) in situatiile prevazute de art. 11 alin. (4) din Legea nr. 243/2019 referitor la modificarea 

documentelor avute in vedere la autorizarea Fondului, in situatia in care investitorii nu sunt de 

acord cu modificarile intervenite in documentul de oferta; 

b) in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1)  lit. b) din Legea nr. 243/2019, in cazul rascumpararilor 

la data certa, respectiv anual, in perioada 16-31 august a fiecarui an, incepand cu data autorizarii FIA in 

calitate de FIA de tip deschis, destinate investitorilor de retail, specializat in investitii in actiuni, la 

initiativa investitorilor; numarul maxim de unitati de fond ce pot fi rascumparate in perioada mentionata 

este de maxim 5% din totalul unitatilor de fond ale FIA, pretul de rascumparare fiind stabilit conform 

activului FIA calculat de AFIA si certificat de depozitarul FIA la data de 31 iulie a fiecarui an; 

b) in situatiile  prevazute de art. 31 alin. (1) – (3) din Regulamentul ASF nr. 7/2020, in cazul in care 

AFIA are initiativa derularii de operațiuni de răscumpărare din piață a unităților de fond emise. 

Pe perioada existentei fondului, investitorii isi pot vinde unitatile de fond detinute prin orice Intermediar 

autorizat sa tranzactioneze la Bursa de Valori Bucuresti.  
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3.4. Durata ofertei iniţiale si oferte ulterioare de unitati de fond 

Fondul deschis de investitii Fondul Mutual al Oamenilor de Afaceri a fost autorizat prin Decizia CNVM 

nr. 168/22.09.1995. 

In anul 1999 la data de 1 aprilie a avut loc transformarea Fondului Mutual al Oamenilor de Afaceri – 

fond deschis, in Fondul Oamenilor de Afaceri – fond inchis cu capital de risc functionand astfel pana in 

anul 2006. 

Prin Avizul nr. 54/30.08.2006 se inregistreaza Fondul Oamenilor de Afaceri – fond inchis de investitii, 

in categoria AOPC specializat in investitii in actiuni, constituit prin atragere in mod public a resurselor 

financiare de la persoane fizice si juridice si a fost inregistrat in Registrul ASF sub nr. 

CSC08FIIR/400007. 

Prin Avizul ASF nr. 248 din data de 22.07.2015 se avizeaza schimbarea categoriei FOA din A.O.P.C. 

specializat in investitii in actiuni in A.O.P.C. cu o politica de investitii restrictiva. 

Prin Avizul ASF nr. 186 din data de 26.06.2018 se avizeaza schimbarea categoriei FOA din A.O.P.C. 

cu o politica de investitii restrictiva, in A.O.P.C. specializat in investitii in actiuni. 

AFIA aproba derularea de oferte ulterioare de unitati de fond. Nu au avut loc oferte ulterioare de 

unitati de fond. 

Avand in vedere ca unitatile de fondul sunt admise si tranzacţionate în cadrul BVB, acestea nu 

pot fi subscrise şi răscumpărate prin internet sau telefon. 
 

3.5. Obiectivele, strategia de investiţii ale F.I.A. (cu menționarea activelor eligibile pentru tipul 

respectiv de F.I.A.) și profilul de risc-randament al F.I.A. 

(1) Obiectivul Fondului este de a plasa resursele financiare de la persoane fizice si juridice in scopul 

obtinerii unei cresteri pe termen mediu si lung a capitalului investit.  

(2) Scopul Fondului este de a oferi investitorilor individuali acces la potentialul de crestere al pietei de 

actiuni din Romania si al pietelor din tari ale Uniunii Europene, in conditii de administrare profesionala 

a investitiilor si a riscurilor, precum si minimizarea costurilor. Avand in vedere politica de investitii, 

Fondul se adreseaza investitorilor cu un apetit de risc peste medie.  

(3) Strategia de investitii a fondului consta in realizarea cu precadere de plasamente in actiuni 

tranzactionate pe pietele financiare din Romania, din spatiul economic european si pe pietele 

monetare, respectând limitele investitionale si politica de investitii stabilite prin documentele 

Fondului. 

(4) Politica de investiţii a FIA urmăreşte realizarea de investiţii pe piaţa actiunilor, dar si in depozite 

bancare, instrumente ale pieței monetare, precum şi în alte active lichide, conform art. 35 alin. (1) din 
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Legea nr. 243/2019. 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. 

(5) FIA se adreseaza investitorilor cu un apetit de risc mediu-ridicat. 

 

(6) Durata minima a investitiei 

Avand in vedere strategia investitionala a Fondului, durata minima recomandata a investitiei va fi de cel 

putin 5 ani.      

(7) Activele eligibile pentru Fond 

Investitiile fondului se efectueaza exclusiv in unul sau mai multe dintre următoarele active, conform 

prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 243/2019, cu respectarea limitelor prevazute la art. 35 alin. 

(2) si ale prevederilor art. 40 alin. (1) – (4) din Legea nr. 243/2019: 

a) valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare înscrise sau tranzacţionate în cadrul unui loc de 

tranzacţionare, din România sau dintr-un stat membru;  

b) valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat 

terţ, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea 

bursei să fie aprobată de A.S.F., în conformitate cu cerinţele de eligibilitate din reglementările emise de 

A.S.F., şi să fie prevăzută în regulile fondului, aprobate de A.S.F.;  

c) valori mobiliare nou-emise, ce fac obiectul unei oferte publice în vederea admiterii la tranzacţionare, 

cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:  

(i) documentele de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la 

tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare sau tranzacţionarea în cadrul unei burse dintr-un stat 

terţ care operează regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea locului de 

tranzacţionare sau a bursei să fie aprobată de A.S.F. ori să fie prevăzută în regulile fondului; 

 (ii) 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 sau F.I.A. stabilite sau nu în state membre, cu îndeplinirea 

cumulativă a următoarelor condiţii:  
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(i) F.I.A. sunt autorizate sau înregistrate;  

(ii) activităţile F.I.A. fac obiectul unor rapoarte periodice, care permit o evaluare a activului şi a 

pasivului, a veniturilor şi a operaţiunilor din perioada de raportare, în concordanţă cu frecvenţa de 

răscumpărare oferită investitorilor, după caz; 

(iii) profilul F.I.A. se înscrie în profilul de lichiditate al F.I.A. stabilit de A.F.I.A. conform art. 4 

alin. (11) din Legea nr. 243/2019;  

e) depozite constituite la instituţii de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de 

retragere, cu o scadenţă care nu depăşeşte 12 luni, cu condiţia ca sediul social al instituţiei de credit să 

fie situat în România, într-un stat membru sau într-un stat terţ, în acest ultim caz cu condiţia ca instituţia 

de credit să fie supusă unor reguli prudenţiale echivalente acelora emise de către Uniunea Europeană; 

f) instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare, 

care sunt lichide şi au o valoare care poate fi precis determinată în orice moment, cu excepţia efectelor 

de comerţ, cu condiţia ca emisiunea sau emitentul să fie supus reglementărilor referitoare la protecţia 

investitorilor şi a economiilor acestora, iar instrumentele:  

(i) 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 Investiţii, de o ţară terţă sau, în situaţia statelor federale, de unul dintre membrii 18 

componenţi ai federaţiei sau de un organism public internaţional, din care fac parte unul sau mai multe 

state membre; sau  

(ii) să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe pieţele reglementate, menţionate 

la lit. a) şi b); sau  

(iii) să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudenţiale, potrivit 

criteriilor definite de legislaţia europeană, sau de o entitate care este subiect al unor reguli prudenţiale şi 

se conformează acestora, reguli validate de A.S.F. ca fiind echivalente cu cele prevăzute de legislaţia 

europeană; sau  

(iv) să fie emise de alte entităţi care aparţin categoriilor aprobate de A.S.F., cu condiţia ca 

investiţiile în astfel de instrumente să fie subiect al unei protecţii a investitorilor, echivalente cu aceea 

prevăzută la pct. (i), (ii) şi (iii), şi ca emitentul să fie o societate ale cărei capital şi rezerve să se ridice 

la cel puţin echivalentul în lei a 10.000.000 euro, care îşi prezintă şi publică situaţiile financiare anuale, 

conform legislaţiei europene aplicabile, sau o entitate care, în cadrul unui grup de societăţi care conţine 

una sau mai multe societăţi listate, are rolul de a finanţa grupul sau este o entitate dedicată finanţării 

vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de finanţare; 

(8) FIA deţine active sau o expunere totală de cel puţin 75% din V.A.N. numai în actiuni. 
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(9) Limite de investitii ale FIA:  

a) nu poate deţine mai mult de 10% din active în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare 

emise de acelaşi emitent, cu excepţia valorilor mobiliare sau a instrumentelor pieţei monetare emise sau 

garantate de un stat membru, de autorităţile publice locale ale statului membru, de un stat terţ sau de 

organisme publice internaţionale din care fac parte unul sau mai multe state membre. Limita de 10% 

poate fi majorată până la maximum 40%, cu condiţia ca valoarea totală a valorilor mobiliare deţinute de 

FIA în fiecare dintre emitenţii în care are deţineri de până la 40% să nu depăşească în niciun caz 80% 

din valoarea activelor sale;  

b) nu poate deţine mai mult de 40% din active în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare 

emise de entităţi aparţinând aceluiaşi grup definit la art. 2 lit. j) din Legea nr. 243/2019; 

c) valoarea conturilor curente şi a numerarului să se încadreze în maximum 20% din activele sale; limita 

poate fi depăşită până la maximum 50%, cu condiţia ca sumele respective să provină din emisiunea de 

unitati de fond, din plasamente ajunse la scadenţă sau din vânzarea de instrumente financiare din 

portofoliu, iar depăşirea respectivă să nu fie pe o perioadă mai mare de 90 de zile;  

d) nu poate să constituie şi să deţină depozite bancare constituite la aceeaşi bancă reprezentând mai mult 

de 30% din activele sale;  

e) nu poate deţine mai mult de 20% din activele sale în titluri de participare neadmise la tranzacţionare 

în cadrul unui loc de tranzacţionare sau pe o bursă dintr-un stat terţ, emise de un singur F.I.A. destinat 

investitorilor de retail;  

f) nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare neadmise la tranzacţionare 

în cadrul unui loc de tranzacţionare sau pe o bursă dintr-un stat terţ, emise de un singur F.I.A. destinat 

investitorilor profesionali;  

g) nu poate deţine mai mult de 50% din activele sale în titluri de participare neadmise la tranzacţionare 

în cadrul unui loc de tranzacţionare sau pe o bursă dintr-un stat terţ, emise de alte F.I.A. de tip deschis; 

h) nu poate deţine mai mult de 40% din activele sale în titluri de participare emise de un singur 

O.P.C.V.M. autorizat de A.S.F. sau de o autoritate competentă naţională dintr-un alt stat membru, 

precum şi în titluri de participare emise de un singur organism de plasament colectiv admis la 

tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare din România, alt stat membru sau pe o bursă dintr-un 

stat terţ;  

i) nu poate acorda împrumuturi de instrumente financiare care să reprezinte mai mult de 20% din activul 

său, perioada de acordare a împrumutului neputând fi mai mare de 12 luni calendaristice, în conformitate 

cu reglementările emise de A.S.F. privind tranzacţiile în marjă şi operaţiunile de împrumut; limita de 
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20% din activul său poate fi majorată până la 30%, cu aprobarea A.S.F., în condiţiile stabilite de 

reglementările A.S.F.;  

j) nu poate acorda împrumuturi de numerar, nu poate participa/subscrie la împrumuturi sindicalizate, nu 

poate garanta împrumuturi de numerar în  favoarea unui ter şi nu poate achiziţiona direct, parţial sau 

integral portofolii de credite emise de alte entităţi financiare sau nefinanciare, cu excepţia plasamentelor 

investiţionale în instrumente financiare emise de instituţii financiare recunoscute internaţional, instituţii 

de credit sau de instituţii financiare nebancare autorizate de B.N.R. sau de alte bănci centrale dintr-un 

stat membru sau din state terţe; 

(10) În vederea asigurării lichidităţii, FIA poate investi până la 25% din activele sale numai în: 

- depozite constituite în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 243/2019; 

- instrumente ale pieţei monetare prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a), b), g) din Legea nr. 243/2019; 

- 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 şi numerar în lei şi valută, cu respectarea tipurilor de active eligibile pentru FIA, 

conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 243/2019.  

(11) În cazul în care ponderea titlurilor de stat şi acţiunilor admise la tranzacţionare în cadrul unui loc 

de tranzacţionare sau care sunt tranzacţionate în cadrul unei burse dintr-un stat terţ scade sub procentul 

de 50% din activele O.P.C.V.M. aflat în portofoliul FIA pentru o perioadă mai mare de 10 zile lucrătoare, 

AFIA are obligaţia să lichideze integral respectiva deţinere în O.P.C.V.M. în termen de două zile 

lucrătoare de la data scăderii sub limita de 50%. 

(12) Politica de investitii respecta conditiile de diversificare, lichiditate si limitarile prevazute de 

legislatia in vigoare precum si orice alte prevederi si restrictii referitoare la plasamentele ce pot fi 

efectuate de catre Fond. 

(13) Investitiile Fondului nu se vor limita la instrumente financiare tranzactionate pe pietele din 

Romania, urmand a fi luate in considerare si oportunitatile de investitie oferite de pietele financiare din 

alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, state terte. Fondul 

va putea investi pe pietele financiare din statele terte numai ulterior primirii de catre AFIA, a aprobarii 

din partea ASF, a burselor din statele terte. 
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Descrierea oricaror instrumente tehnice care ar putea fi folosite in administrarea portofoliului, cum 

ar fi tehnici de asigurare impotriva riscului 

In cadrul strategiei de administrare activa a portofoliului vor fi folosite o serie de instrumente/tehnici 

specifice si integrate (cum ar fi analiza fundamentala, analiza statistica, analiza indicatorilor de piata analiza 

conditiilor macroeconomice etc) care sa ofere o imagine reala a pietei de capital din Romania si care sa ofere 

posibilitatea identificarii celor mai atractive oportunitati de investitii pentru participantii la Fond. 

AFIA nu utilizeaza pentru Fond tehnici de administrare eficienta a portofoliului (SFT) asa cum acestea 

sunt definite de Regulamentul (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin 

instrumente financiare. 

3.6. O descriere a caracteristicilor unitatilor de fond  

(1) Unităţile de fond evidenţiază deţinerea de capital a investitorului în activele Fondului, achiziţionarea 

acestora reprezentând modalitatea de investire în respectivul fond.  

(2) Deţinătorii de unităţi de fond beneficiază de drepturi şi obligaţii doar în limitele valorice şi proporţia 

din activele Fondului deţinute. 

(3) Unităţile de fond sunt emise în formă dematerializată, de un singur tip, fiind înregistrate în contul 

investitorului şi denominate în lei. 

(4) Fondul nu va putea emite si alte instrumente financiare in afara unitatilor de  fond. 

(5) Valoarea unei unitati de fond se poate modifica pe parcursul existentei Fondului. Valoarea nominala 

a unei unitati de fond la momentul autorizarii ca fond deschis de investitii Fondul Mutual al Oamenilor 

de Afaceri prin Decizia CNVM nr. 168/22.09.1995 a fost de 5 lei. Valoarea nominala a unei unitati de 

fond la momentul transformarii acestuia intr-un AOPC cu o política de investitii in actiuni a fost de 

2,7141 RON. 

(6) Unitatile de fond fond sunt tranzactionate in cadrul BVB - operator de piata autorizat de ASF, pe 

piata AeRO. 

 

3.7. Informaţii cu privire la emiterea de noi unităţi de fond şi răscumpărarea unităţilor de fond  

3.7.1. Emisiunile ulterioare de unitati de fond ale FIA  

(1) Administratorul FIA decide sa nu emita in prezent noi unitati de fond. 

(2) Administratorul FIA poate decide emisiunea ulterioara de noi unitati de fond in conformitate cu 

prevederile legale. 
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(3) In cazul unor emisiuni ulterioare de unitati de fond, preţul de emisiune a unităţii de fond emise de 

FIA FOA admis la tranzacţionare va fi stabilit de către AFIA, in conformitate cu prevederile legale in 

vigoare. 

 

 3.7.2. Rascumparea de unitati de fond ale FIA 

(1) Preţul de răscumpărare al unei unităţi de fond a FIA este preţul cuvenit investitorului la data 

înregistrării cererii de răscumpărare şi este format din valoarea unitară a activului net calculat de A.F.I.A. 

şi certificat de depozitarul activelor FIA. 

(2) Din valoarea de răscumpărat se scade comisionul de răscumpărare (daca este cazul), precum şi orice 

alte taxe și speze legale şi comisioane bancare conform documentului de ofertă. 

(3) Preţul de răscumpărare al unităţii de fond este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat 

cererea de răscumpărare. 

(4) Cererea de răscumpărare este onorată în maximum 15 zile de la data depunerii ei. 

(5) Anularea unităților de fond emise de FIA, in cazul rascumpararilor efectuate in baza prevederilor 

art.11 alin. (4) din Legea nr. 243/2019 si in cazul rascumpararilor anuale se realizează în ziua lucrătoare 

imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare. 

(6 Anularea unităților de fond emise de FIA, in cazul operațiunilor de răscumpărare din piață a unităților 

de fond la initiativa AFIA se realizeaza după închiderea programului de răscumpărare a propriilor unități 

de fond din activul său, conform pct. 3.7.4.2. alin. (5) din documentul de oferta.  

 

 3.7.3. Conditii care trebuie indeplinite in cazul modificarilor documentelor fondului 

(1) AFIA supune autorizării ASF modificările intervenite în regulile FIA, în conformitate cu 

reglementările ASF, înainte de intrarea în vigoare a acestor modificări, cu prezentarea unei fundamentări 

a acestora.  

(2) În vederea informării investitorilor cu privire la modificările semnificative intervenite la regulile 

F.I.A. sau la documentul de oferta al acestuia, A.F.I.A. publică pe site-ul propriu www.novainvest.ro 

sau prin ziarul Bursa, o notă de informare cu privire la acestea în termen de maximum două zile 

lucrătoare de la data autorizării sau notificării lor către A.S.F., după caz. 

(3) Modificările intervenite la documentele avute în vedere la momentul autorizării FIA (modificări 

intervenite la documentul de ofertă notificat) sunt notificate ASF în termen de două zile lucrătoare de la 

data aplicării lor. 

http://www.novainvest.ro/
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(4) AFIA va comunica Depozitarului nota de informare la data transmiterii acesteia la ASF. 

 

 3.7.4. Proceduri de rascumparare 

(1) Pentru rascumpararile efectuate in baza prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea nr. 243/2019 

au dreptul de a participa la rascumparare si de a-si rascumpara integral unitatile de fond detinute, toti 

investitorii inregistrati in lista furnizata de SC Depozitarul Central SA la data publicarii de catre AFIA 

a notei de informare pe site-ul propriu www.novainvest.ro sau in ziarul Bursa, care nu sunt de acord cu 

modificările semnificative intervenite la regulile FIA sau la documentul de oferta; procedura de 

rascumparare este cea prevazuta la pct. 3.7.4.1. din prezentul document de oferta. 

 

(2) Pentru rascumpararile efectuate la data certa, respectiv anual, in perioada 16 – 31 august a 

fiecarui an, incepand cu anul autorizarii FIA in calitate de FIA de tip deschis, destinat investitorilor 

de retail, specializat in investitii in actiuni, la initiativa investitorilor au dreptul de a participa la 

rascumparare investitorii inregistrati in lista furnizata de SC Depozitarul Central SA la data certa 

prevazuta in prezentul document de oferta; procedura de rascumparare este cea prevazuta la pct. 3.7.4.2 

din prezentul document de oferta; numarul maxim de unitati de fond ce pot fi rascumparate in perioada 

mentionata este de maxim 5% din totalul unitatilor de fond ale FIA, pretul de rascumparare fiind stabilit 

conform activului calculat de AFIA si certificat de depozitarul FIA la data de 31 iulie a fiecarui an. 

 

(3) Pentru rascumpararile efectuate in cazul derularii de operatiuni de rascumparare in piata a 

unitatilor de fond emise, initiate de administratorul FIA conform art. 31 din Regulamentul ASF 

nr. 7/2020 au dreptul de a participa la rascumparare investitorii inregistrati in lista furnizata de SC 

Depozitarul Central SA la data publicarii notei de informare pe site-ul propriu www.novainvest.ro sau 

in ziarul Bursa; procedura de rascumparare este cea prevazuta la pct. 3.7.4.2 din prezentul document de 

oferta. 

 

3.7.4.1. Proceduri de rascumparare conform pct. 3.7.4. alin. (1) si (2) din prezentul document de 

oferta 

(1) Investitorii vor completa, semna, depune/transmite la sediul AFIA sau prin posta cu confirmare de 

primire sau prin email securizat, formularul de rascumparare in original/copie, semnat, având continutul 

minim şi forma stabilită prin documentele Fondului, insotit de  originalul/copia actului de identitate, in 

cazul persoanelor fizice sau de copia certificatului de inmatriculare, certificat constatator, nu mai vechi 

de  30 de zile calendaristice, in cazul persoanelor juridice, precum si de procura in forma autentica in 

original si copia actului de identitate al imputernicitului (prezentand originalul actului de identitate), 

conformat cu originalul, in cazul reprezentarii prin imputernicit a persoanelor fizice sau juridice. 

http://www.novainvest.ro/
http://www.novainvest.ro/
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(2) Formularul de răscumpărare se poate procura de la sediul AFIA şi/sau în format electronic de pe site-

ul www.novainvest.ro iar eventualele speze bancare cad in sarcina investitorului. In cazul unor  

neconcordante sau erori in datele personale transmise de investitori in vederea transferarii sumelor 

cuvenite, comisioanele suplimentare aferente operatiunilor efectuate in plus se recupereaza integral de 

la investitor.  

(3) In scopul evitarii unei vanzari a unitatilor de fond la FOA prin sistemul de tranzactionare a pietei de 

catre investitorii care au depus cerere de rascumparare, AFIA va transmite catre Depozitarul Central 

S.A. o solicitare de restrictionare a unitatilor de fond care au facut obiectul cererilor de rascumparare.  

(4) Operatiunea de indisponibilizare in cont a acestora se realizeaza in conformitate cu prevederile 

Codului Depozitarului Central, in baza documentelor atasate cererii de rascumparare aferente titularului 

de cont sau imputernicitului acestuia, enumerate la alin. (2).  

(5) AFIA va transmite Depozitarului Central S.A., zilnic, in format electronic, cererile de rascumparare 

primite de la investitori, impreuna cu documentele prevazute la alin. (1).  

(6) Dupa primirea acestor informatii, SC Depozitarul Central SA, va confirma AFIA in format 

electronic, restrictionarea contului respectivului investitor, astfel incat acesta sa nu poata efectua alte 

operatiuni in legatura cu unitatile de fond supuse procedurii de rascumparare. 

(7) In cazul in care SC Depozitarul Central SA nu poate efectua restrictionarea contului respectivului 

investitor intrucat unitatile de fond nu se mai regasesc in contul acestuia, AFIA nu va efectua plata 

aferenta rascumpararii acestor unitati de fond, iar pe cale de consecinta cererea de rascumparare devine 

nula. 

(8) Pe toata perioada de desfasurare a procedurii de rascumparare, AFIA va comunica Depozitarului 

FIA, la sfarsitul fiecarei zile, identitatea investitorilor care au depus cerere de rascumparare, numarul 

total de unitati de fond solicitate a fi rascumparate, valoarea totala de plata aferenta unitatilor de fond 

solicitate a fi rascumparate, precum si termenul de plata a acestora. 

(9) AFIA va onora cererile de rascumparare integrala a unitatilor de fond ale investitorului in termen de 

maxim 15 zile de la data depunerii ei. 

(10) Plata răscumpărării se face prin virament în contul bancar specificat în cererea de rascumparare; 

cererea de răscumpărare este irevocabilă. În cazul aparitiei unor neconcordante în datele transmise de 

investitor privind transferul sumelor, comisioanele suplimentare aferente operatiunilor efectuate în plus, 

se recuperează integral de la acesta.  

(11) Pana la data realizarii anularii unitatilor de fond FOA implicate in procedura rascumpararii, 

conturile investitorilor care au utilizat procedura rascumpararii, raman restrictionate.  

http://www.novainvest.ro/
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(12) In termen de 3 zile lucratoare de la data cand SC Depozitarul Central SA transmite catre AFIA, lista 

cuprinzand situatia finala a detinerilor investitorilor FOA dupa anularea unitatilor de fond implicate in 

procedura, AFIA va transmite la ASF aceasta lista insotita de calculul activului net si de situatia detaliata 

a activelor, certificate de catre Depozitarul Fondului. 

(13) Anularea unităților de fond se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare 

a cererii de răscumpărare. Nu se fac plati in numerar.  

(14) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului Document de oferta şi până la modificarea acestuia 

de către AFIA, comisionul de răscumpărare perceput de la investitori va fi 0%. 

 

3.7.4.2. Proceduri de rascumparare conform pct. 3.7.4. alin. (3) din prezentul document de oferta 

 

(1) Fondul poate realiza, la inițiativa exclusivă a AFIA, operațiuni de răscumpărare din piață a unităților 

de fond emise în limita anuală a 10% din numărul total al unităților de fond aflate în circulație la 

momentul aprobării de către A.S.F. a programului de răscumpărare, în scopul unic de diminuare a 

diferenței negative dintre prețul de piață al unității de fond și V.U.A.N. calculat de AFIA și certificat de 

depozitarul Fondului, cu respectarea în mod corespunzător a reglementărilor A.S.F. și a celor emise de 

BVB, în cadrul căruia Fondul este admis la tranzacționare, referitoare la programele de răscumpărare 

derulate de emitenți. 

(2) In cazul rascumpararilor derulate in piata de administratorul FIA, rascumpararea unitatilor de fond 

detinute de investitori se realizeaza conform reglementarilor aferente pietei pe care este listat FIA (piata 

AeRO administrata de BVB). 

(4) AFIA poate răscumpăra din piață unitățile de fond proprii la un preț inferior ultimului VUAN publicat 

și certificat de depozitarul FIA.  

(5) După închiderea programului de răscumpărare a propriilor unități de fond din activul său, AFIA 

procedează la anularea integrală a unităților de fond răscumpărate din cadrul locului de tranzacționare, 

precum și la publicarea noilor VAN și VUAN actualizate atât în cadrul locului de tranzacționare, cât și 

pe site-ul propriu al A.F.I.A. 

 

3.8.  Metoda de evaluare a activului net al fondului de investiţii alternative 

Valoarea activului net al FIA se determină conform prevederilor art. 123-125 și art. 126 alin. (1) din 

Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014. 
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Calculul valorii activului net (VAN) şi al valorii unitare a activului net (VUAN) al Fondului, efectuat de 

către AFIA şi certificat de către depozitar se realizează conform prevederilor legale in vigoare, lunar, 

pentru ultima zi calendaristică a lunii.  

Calculul valorii unitare a activului net al FIA la o anumită dată se realizează după următoarea formulă: 

Valoarea unitară a activului net la acea dată = Valoarea netă a activelor Fondului la acea dată/ Număr 

total de unităti de fond în circulatie la acea data.  

Numărul de unitati de fond aflate în circulatie se stabileşte ca diferentă între numărul de unitati de fond 

emise şi numărul de unitati de fond răscumpărate la o anumită dată.  

Valoarea totală a activelor FIA se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în 

portofoliul acestuia, evaluate în conformitate cu prevederile art. 113 -122 din Regulamentul ASF nr. 

9/2014 cu completarile si modificarile ulterioare. 

În situatia în care unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru conversia 

în lei se utilizează cursul comunicat de B.N.R. pentru acea valută în ziua pentru care se efectuează 

calculul. Pentru elementele de activ denominate în valute pentru care B.N.R. nu comunică curs de 

schimb, pentru conversia în lei se utilizează cursul comunicat de banca centrală a tării în moneda căreia 

este denominat activul fată de euro și cursul EUR/RON comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se 

efectuează calculul.  

3.9. Comisioanele şi cheltuielile Fondului  
3.9.1 Comisioane suportate de investitorii Fondului  

La subscrierea si rascumpararea de unităti de fond, investitorii Fondului nu plătesc comision de 

cumpărare sau rascumparare.  

3.9.2 Comisioane şi alte cheltuieli suportate de către Fond:  

a) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate A.F.I.A.;  

b) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului;  

c) cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor şi alte cheltuieli legate direct sau indirect de 

tranzacţionare şi/sau de achiziţionarea/vânzarea activelor Fondului sau admiterea la tranzacţionare, 

inclusiv taxele şi comisioanele datorate operatorilor de piaţă relevanţi;  

d) cheltuieli cu comisioanele de rulaj şi alte servicii bancare;  

e) cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor în condiţiile legii;  

f) cheltuieli cu comisioanele şi tarifele datorate A.S.F. sau altor autorităţi competente, precum şi orice 

taxe sau alte obligaţii fiscale impuse ca urmare a activităţii Fondului;  
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g) cheltuieli de emisiune cu documentele Fondului şi orice obligaţii de raportare şi transparenţă în 

legătură cu Fondul.;  

h) cheltuieli cu auditul financiar pentru Fond, precum şi orice cheltuieli cu serviciile nonaudit, ce pot fi 

efectuate de auditorul financiar conform legislaţiei în vigoare;  

i) contravaloarea sumelor datorate în contul împrumuturilor contractate în condiţiile impuse de 

regulament;  

j) contravaloarea unităţilor de fond anulate (la preţul de răscumpărare) şi care nu au fost încă achitate 

investitorilor; 

k) cheltuieli legale impuse de catre instantele de judecata; taxe de timbru judiciar; onorarii avocati si/sau 

experti si/sau executori judecatoresti si/sau notari publici etc. 

 

l) Contravaloarea Legal Entity Identifiers (LEI) în contextul raportărilor către registrele centrale de 

tranzactii conform EMIR.  

m) Cheltuieli generate de utilizarea licentei Bloomberg Per Security Datalicense Agreement (BVAL 

price/score) 

Cheltuielile Fondului se vor calcula în conformitate cu clauzele contractelor cu furnizorii de servicii 

încheiate de administratorul Fondului in numele acestuia sau, în cazul celor prevazute la lit. g), conform 

reglementărilor în vigoare.   

 Cheltuielile se înregistrează zilnic, avându-se în vedere ca repartizarea cheltuielilor să nu conducă la 

variatii semnificative în valoarea activelor nete unitare. In calculul valorii activului net cheltuielile de 

administrare şi de depozitare sunt reglate la sfârşitul lunii, reglarea celorlalte tipuri de cheltuieli 

realizându-se periodic.  

a) Comisionul de administrare perceput de AFIA pentru administrarea activelor FIA FOA  este de 

maxim 0,70% pe luna aplicat la valoarea lunara a activului net certificata de depozitar. 

La data notificarii Documentului de oferta, comisionul de administrare este de 0,50% pe luna, aplicat la 

valoarea lunara a activului net certificata de depozitar. 

Comisionul de administrare este facturat si incasat pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care 

sunt datorate sumele. 

Acest comision de administrare poate fi modificat ulterior astfel: 

a.   in cazul cresterii sau reducerii comisionului pana la limita maxima din documentul de oferta, 

prin decizia AFIA, cresterea/reducerea comisionului este notificata ASF si va fi facuta publica cu 2 zile 

inainte de intrarea lui in vigoare;  
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b.   in cazul cresterii comisioanelor peste limita maxima din documentul de oferta, prin decizia 

Societatii si dupa obtinerea avizului de la ASF, AFIA face public noul nivel al comisionului de 

administrare in termen de maxim doua zile lucratoare de la data avizarii modificarii documentelor 

Fondului de catre ASF; aceste modificari intra in vigoare in termen de 10 zile de la publicarea notei 

de informare. 

 

 

b) Comisioane datorate depozitarului – conform contract de depozitare 

 

1. Pentru serviciile de depozitare si custodie piata locala 

1. Servicii depozitare: 

a. 0,017% / luna aplicat la valoarea lunara a activului net certificata de depozitar 

2. Servicii custodie piata locala 

a. Comisionul de pastrare in custodie a instrumentelor financiare – piata locala 

- Depozitarul Central : 0,08%/an aplicat la valoarea medie lunara a portofoliului 

aflat in custodie; 

- Titluri de stat pastrate in SaFIR: comision SaFIR* 

*In prezent, comision SaFIR este zero. 

b. Comision de decontare si procesare transferuri instrumente financiare 

(cumparate,vandute, primite sau livrate cu titlu gratuit – Depozitari Centrali locali 

) – piata locala : 

- 0,01 % aplicat la valoarea bruta a fiecarei tranzactii ( valoare bruta = 

cantitate/emitent/tip operatiune * pretul tranzactiei )** 

**   se aplica atat la vanzare cat si la cumparare, inclusiv pentru tranzactiile rezultate in 

urma subscrierii in cadrul ofertelor publice  

 

c. Comision corporate action (informari despre emitentii din portofoliu, Hotarari 

AGA, colectarea dividendelor) 

- 5 RON / emitent 

 

3. Comisioane Titluri de Stat 

 

a) Intermedierea tranzactiilor pe piata primara: Comision SaFIR  

b) Intermedierea tranzactiilor pe piata secundara OTC a titlurilor de stat (inclusiv REPO) 
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i. intermediate de BRD : Comision SaFIR  

ii. cu alti intermediari :  

• Comision SaFIR - titluri denominate in RON  

• Comision SaFIR – titluri denominate in valuta  

c) Transfer fara plata  titluri de stat intre piata OTC si BVB :   

                 50 RON + Comision SaFIR + comision ROCLEAR 

d) Transferuri fara plata titluri catre alti dealeri piata OTC :  

                 50 RON + Comision SaFIR 

e) Operatiuni de Gaj/ Litigiu : Comision SaFIR 

f) Incasare de dobanda pentru certificatele de trezorerie in RON  

• Colectare cupon : Franco 

• Principal primit la maturitate : Franco 

  

4. Servicii de custodie piete externe 

a) Comision pentru pastrarea in custodie a instrumentelor financiare : 

▪ Piete mature : 0,03% / an calculat la valoarea medie lunara a portofoliului aflat in 

custodie 

▪ Piete emergente : 0,3% / an la valoarea medie lunara a portofoliului aflat in custodie 

b)  Comision pentru decontarea tranzactiilor:  

• Piete mature DVP/RVP/RF/ DF: 30 EUR /decontare / tip decontare (cumparare sau 

vanzare) 

• Piete emergente DVP/RVP/RF/ DF: 35 EUR/decontare / tip decontare (cumparare 

sau vanzare) 

• Modificare sau anulare tranzactii : 10 EUR/decontare / tip decontare (cumparare 

sau vanzare) 

 

Clasificarea pietelor in cele doua categorii (mature si emergente) se regaseste in Anexa 3 – Lista 

statelor in care Banca poate furniza servicii de custodie. 

Orice reclasificare a pietelor mature/emergente va fi comisionata conform noii reclasificari, incepand cu 

data reclasificarii. 

In situatia in care, datorita instructiunilor Administratorului (AFIA) transmise cu intarziere, anulate, 

modificate, Custodele este comisionat de catre sistemele de compensare-decontare si registru – 

Depozitarul Central / Custodele SG PARIS / Depozitarii Internationali de titluri/agenti custozi locali 

externi acestea se vor refactura Administratorului (AFIA)/Fondului (FIA). 

Administratorul se obliga sa achite Custodelui, in baza comunicarii transmise de acesta, taxele sau 

comisioanele suplimentare („out of pocket”) percepute de catre depozitarii centrali locali/internationali 
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sau custozii globali/locali si datorate pentru serviciile prestate pentru instrumentele financiare aflate in 

custodie piata locala si piete externe, incluzand si eventuale costuri/taxe percepute pentru tranzactiile 

OTC. In cazul decontarilor partiale fiecare decontare se taxeaza separat cu comisionul de decontare a 

tranzactiilor specificat. 

Asupra comisioanelor pentru care legea prevede aplicarea de TVA, se va aplica cota de TVA in vigoare.  

Toate celelalte comisioane bancare sunt conform conditiilor de cont agreate cu BRD. 

 

3.9.3 Cheltuieli suportate de către AFIA  

Cheltuielile de înfiintare, de distributie, de publicitate ale Fondului vor fi suportate de către AFIA. 

 

3.10. Fuziunea, lichidarea F.I.A.: circumstanţele în care F.I.A. poate fuziona cu un alt F.I.A., 

circumstanţele în care se lichidează, etc.  

3.10.1 Fuziunea FIA 

(1) Metode prin care se poate realiza fuziunea FIA:  

a) absorbtia unuia sau mai multor FIA;  

b) crearea unui nou FIA prin contopirea a două sau mai multe FIA.  

 

Fuziunea prin absorbtie se realizează prin transferul tuturor activelor care apartin unuia sau mai multor 

fonduri de investitii alternative de către un FIA, denumit FIA absorbant, şi atrage dizolvarea fondurilor 

de investitii alternative încorporate.  

Fuziunea prin contopire are loc prin constituirea unui nou FIA, căruia fondurile de investitii alternative 

care fuzionează îi transferă în întregime activele lor, având loc astfel dizolvarea acestora.  

Initiativa fuziunii a două sau mai multe fonduri de investitii alternative apartine AFIA. Prin fuziune, 

AFIA va urmări exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor de investitii alternative ce 

urmează a fuziona.  

 

(2) Procedura de fuziune a FIA 
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AFIA va transmite la A.S.F. notificarea privind intentia de fuziune a fondurilor de investitii alternative 

însotită de proiectul pe baza căruia se realizează fuziunea şi de un certificat constatator emis de depozitar 

privind numărul investitorilor şi valoarea activului net ale fondurilor implicate în fuziune.  

În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor mentionate la aliniatul anterior 

A.S.F. emite o decizie de suspendare a emisiunii şi răscumpărării unitătilor de fond ale fondurilor de 

investitii alternative implicate în procesul de fuziune, cu exceptia răscumpărărilor integrale de unităti de 

fond, până la finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării.  

Decizia de suspendare intră în vigoare la 30 de zile de la data comunicării ei către AFIA implicata. În 

termen de 5 zile de la data acestei comunicări, AFIA publica si transmite la A.S.F. dovada publicării 

anuntului privind intentia de fuziune şi a datei la care este suspendată emisiunea şi răscumpărarea 

unitătilor de fond ale fondurilor de investitii alternative implicate în fuziune.  

În vederea protectiei investitorilor, AFIA precizeaza în anuntul privind fuziunea faptul că, în urma 

procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unitătii de fond egală cu cea detinută anterior.  

AFIA onoreaza toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea anunţului privind 

intentia de fuziune şi data intrării în vigoare a suspendării emisiunii şi răscumpărării unităţilor de fond 

ale fondurilor implicate în procesul de fuziune. 

 

În situatia fuziunii prin absorbtie, A.S.F. retrage autorizatia fondului de investitii alternative absorbit, 

fondul absorbant continuând să functioneze conform prevederilor legale in vigoare.  

În cazul în care fuziunea se realizează prin contopirea mai multor fonduri de investitii alternative 

autorizate, A.S.F. retrage autorizatia de functionare a fondurilor implicate în procesul de fuziune şi 

autorizează fondul rezultat.  

Fondurile de investitii alternative astfel fuzionate sunt administrate de către o singură AFIA.  

AFIA rezultat în urma fuziunii depune la A.S.F. un certificat constatator emis de depozitar în următoarea 

zi lucrătoare ulterioară fuziunii din care să reiasă situatia noului fond de investitii alternative rezultat în 

urma fuziunii similar celui depus la momentul înregistrării notificării privind fuziunea.  

Data calculului ratei de conversie a unitătilor de fond este considerată data fuziunii.  

În cazul în care fondurile de investitii alternative implicate în procesul de fuziune au depozitari diferiti, 

certificatul constatator emis de depozitar este însotit de procesul-verbal de predare-primire încheiat cu 

ocazia transferului activelor fondurilor de investitii alternative implicate, la depozitarul fondului de 

investitii alternative rezultat în urma fuziunii.  
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(3) A.F.I.A. poate dispune fuzionarea FIA cu alte FIA de acelasi tip, care au o politică de investiții, de 

administrare a riscului și profiluri de lichiditate similare; 

(4) FIA nu poate fuziona cu un FIA de tip inchis. 

(5) FIA nu poate fuziona prin absorbție cu un FIA destinat investitorilor profesionali. 

(6) Fondul nu poate fi divizat. 

3.10.2 Lichidarea FIA 
 (1) A.S.F. poate retrage autorizatia Fondului în următoarele situatii:  

a) la cererea AFIA, pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase, în situatia în care se constată că 

valoarea activelor nu mai justifică din punct de vedere economic operarea acelui fond;  

Decizia A.F.I.A. de a lichida F.I.A. înainte de expirarea duratei sale de existenţă se bazează strict pe o 

fundamentare economică riguroasă şi pe o evaluare a valorii de piaţă a activelor F.I.A., care nu 

favorizează un investitor în detrimentul altuia sau pe respectivul F.I.A. în defavoarea altor FIA 

administrate de acelaşi A.F.I.A.  

b) în situatia în care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizatiei AFIA;  

c) la cererea AFIA, in situaţia în care, în termen de 3 luni după exercitarea dreptului de retragere de către 

investitori, Fondul are mai puţin de 2 investitori. 

 

Procedura de lichidare a FIA 

(2) Cererea AFIA indicată la alin. (1) lit. a) este transmisă la A.S.F. împreună cu hotărârea organului 

statutar, în termen de două zile lucrătoare de la data adunării generale a actionarilor sau a şedintei 

consiliului de administratie al AFIA.  

(3) Hotărârea indicată la alin. (2) cuprinde următoarele:  

a) fundamentarea riguroasă privind decizia de lichidare;  

b) situatia detinerilor (informatii cu privire la numărul de investitori şi valoarea activului net, inclusiv 

cea unitară) certificată de depozitarul fondului;  

c) raportul auditorului intern cu privire la situatia activelor şi obligatiilor Fondului;  

d) nota de informare a investitorilor cu privire la lichidarea Fondului;  

e) programul (desfăşurarea cronologică) avut în vedere pentru derularea procesului de lichidare.  
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(4) În termen de 15 zile de la data depunerii documentelor mentionate la alin. (3), A.S.F. emite o decizie 

de suspendare pentru 10 zile lucrătoare a tranzactionarii unitătilor de fond ale Fondului şi aprobă nota 

de informare a investitorilor, care va fi publicată de AFIA cel putin pe website-ul propriu şi în cotidianul 

indicat în prezentul document de ofertă, în ziua următoare primirii din partea A.S.F. a deciziei de 

suspendare.  

(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de suspendare indicate la alin. (4), AFIA 

solicită A.S.F. retragerea autorizatiei FIA, anexând la respectiva solicitare următoarele documente şi 

informatii:  

a) situatia detinerilor FIA existentă la momentul ulterior expirării perioadei de suspendare prevăzute la 

alin. (4) (informatii cu privire la numărul de investitori şi valoarea activului net, inclusiv cea unitară), 

certificată de depozitarul fondului;  

b) raportul auditorului financiar cu privire la situatia activelor şi Fondului la momentul ulterior expirării 

perioadei de suspendare prevăzute la alin. (4).  

(6) În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a deciziei de retragere 

a autorizatiei FIA, AFIA încheie un contract cu un auditor financiar, membru al C.A.F.R., care poate fi 

şi altul decât cel cu care are încheiat contract AFIA în conformitate cu dispozitiile Regulamentului 

9/2014, în vederea desemnării acestuia ca administrator al lichidării FIA.  

(7) Contractul cuprinde obligatiile şi responsabilitătile administratorului lichidării, stabilite în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.  

(8) O copie a contractului încheiat în urma analizării a cel putin 3 oferte, astfel încât pretul contractului 

să fie minim, este transmisa la A.S.F.  

(9) Obligatia fundamentală a administratorului lichidării este de a actiona în interesul detinătorilor de 

unităti de fond.  

(10) Plata administratorului lichidării se face din fondurile rezultate prin lichidarea activelor FIA.  

(11) Administratorul lichidării poate subcontracta persoane fizice sau juridice în scopul obtinerii 

asistentei şi expertizei în îndeplinirea îndatoririlor şi obligatiilor sale, fiind direct răspunzător pentru 

modul în care aceştia îşi execută îndatoririle.  

(12) Subcontractorii, precum şi îndatoririle sau obligatiile lor trebuie să fie mentionati în contractul 

încheiat între AFIA şi administratorul lichidării.  

(13) Administratorul lichidării este răspunzător pentru plata comisioanelor şi a altor cheltuieli către toti 

subcontractorii, acestea fiind plătite exclusiv din comisionul lichidatorului.  
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(14) Administratorul lichidării pune sub sigiliu toate activele şi ia măsurile necesare pentru conservarea 

acestora.  

(15) Administratorul lichidării ia în custodie copiile tuturor înregistrărilor şi evidentelor contabile ale 

FIA, păstrate de către AFIA şi de către depozitar, în conformitate cu prevederile Regulamentului 9/2014.  

(16) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului, administratorul 

lichidării întocmeşte un inventar complet al activelor şi obligatiilor FIA şi pregăteşte un raport privind 

inventarierea, care cuprinde, fără a se limita la:  

a) o evaluare a tuturor activelor la valoarea lor de piată şi a obligatiilor prezente ale FIA;  

b) o listă a tuturor detinătorilor de unităti de fond, numărul şi valoarea unitătilor de fond detinute de 

fiecare anterior începerii procesului de lichidare; 

c) o eşalonare a datelor la care se face lichidarea activelor şi la care are loc distribuirea sumelor rezultate 

din lichidare.  

(17) Raportul mentionat la alin. (16) este transmis AFIA şi A.S.F. în termen de maximum 48 de ore de 

la data întocmirii şi este publicat în Buletinul A.S.F.  

(18) Administratorul lichidării alege o bancă din România sau sucursala din România a unei bănci 

străine, care se bucură de o bună reputatie şi de bonitate financiară, în scopul deschiderii unui cont pentru 

depozitarea tuturor sumelor provenite din lichidare.  

(19) Administratorul lichidării exercită exclusiv drepturile de operare asupra acestui cont. Nu se permite 

depunerea în acest cont a altor fonduri decât a celor rezultate în urma lichidării.  

(20) Administratorul lichidării finalizează lichidarea în decurs de maximum 60 de zile lucrătoare de la 

data publicării raportului mentionat la alin (16).  

(21) Administratorul lichidării lichideaza activele Fondului la valoarea maximă oferită de piată.  

(22) Administratorul lichidării poate solicita A.S.F. prelungirea cu maximum 30 de zile lucrătoare a 

termenului prevăzut la alin. (20), în vederea lichidării activelor.  

(23) Pe parcursul derulării procesului de lichidare a FIA, ca urmare a cererii de răscumpărare totală, 

obligatiile legale privind calculul, certificarea şi publicarea se aplică numai în ceea ce priveşte activul 

net al FIA.  

(24) Activul net unitar valabil, în situatia în care AFIA nu decide retragerea autorizatiei fondului, este 

ultimul VUAN calculat de AFIA şi certificat de depozitar.  
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(25) După încheierea lichidării tuturor activelor, administratorul lichidării plăteşte toate cheltuielile 

legate de lichidare, precum şi orice alte costuri şi datorii restante ale FIA, urmând a tine evidenta pentru 

toti banii retraşi în acest scop din sumele obtinute în urma lichidării.  

(26) Ulterior etapei prevăzute la alin. (25), administratorul lichidării începe procesul de repartizare a 

sumelor rezultate din lichidare, în conformitate cu datele eşalonate în cadrul raportului de inventariere.  

(27) Administratorul lichidării repartizează sumele rezultate din vânzarea activelor detinătorilor de 

unităti de fond, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea lichidării. Sumele nete sunt 

repartizate strict pe baza numărului de unităti de fond detinute de fiecare investitor la data începerii 

lichidării şi cu respectarea principiului tratamentului egal, echitabil şi nediscriminatoriu al tuturor 

investitorilor, independent de orice alte criterii.  

(28) Administratorul lichidării întocmeşte raportul final, cuprinzând rezultatele lichidării şi ale 

distribuirii sumelor rezultate din lichidarea activelor, precum şi modalitatea de plată a sumelor cuvenite 

investitorilor şi face dovada efectuării plătilor respective. Raportul final este transmis A.S.F. şi publicat 

conform mentiunilor din documentul de oferta, precum şi în Buletinul A.S.F.  

(29) După efectuarea tuturor plătilor, administratorul lichidării procedează la închiderea contului bancar. 

 

3.11. Distribuții către investitori din diferențele de valoare a unității de fond (câștigul) înregistrată 

între data subscrierii inițiale/ulterioare a unității de fond și data stabilită în documentul de ofertă 

al Fondului, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 243/2019. 

FIA nu va realiza distributii catre investitori din diferentele de valoare a unitatii de fond ca urmare a 

castigurilor realizate in timpul duratei sale de functionare. 

3.12 Numele brokerului principal utilizat, definit la art. 3 pct. 10 din Legea nr. 74/2015, după 

caz, cu menționarea faptului că sunt îndeplinite cerințele art. 14 alin. (5) din aceeași lege.  

SSIF IFB FINWEST S.A., societate de servicii de investitii financiare autorizata de Comisia Nationala 

a Valorilor Mobiliare prin decizia initiala numarul 2735/08.08.2003 (decizie curenta:761/13.05.2009), 

inregistrata in Registrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare/ Autoritatii de Supraveghere 

Financiara ca furnizor de servicii de servicii de investitii financiare cu nr. PJR01SSIF/020065, cu sediul 

in Arad, str. D. Bolintineanu, nr. 5, ap. 4 si ap. 5, jud. Arad, cod postal 310176, Romania, Telefon/fax 

0257.281.611, 0257.281.612, email office@ifbfinwest.ro, ifb@ifbfinwest.ro. 

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, atunci când AFIA, acţionând pentru FIA, utilizează 

serviciile unui broker principal, condiţiile se prevăd în scris într-un contract. În contract se stipulează în 

special posibilitatea transferului şi a reutilizării activelor FIA, care respectă regulile FIA. Contractul 
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prevede informarea depozitarului cu privire la contractul în cauză. AFIA acţionează cu competenţa, 

prudenţa şi diligenţa necesare în selectarea şi numirea brokerilor principali cu care se încheie un contract. 

 

3.13 Informaţiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul (U.E.) nr. 2365/2015, coroborate cu 

Secţiunea B a aceluiaşi regulament. 

Fondul nu efectueaza tranzactii cu instrumente financiare de tipul contractelor repo si nu efectueaza 

operatiuni de finantare a fondului prin instrumente financiare in sensul prevederilor Regulamentului UE 

nr.2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finantare prin instrumente financiare și transparenta 

reutilizarii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. 

 

4. Regimul fiscal:  

 

Informatiile prezentate in cele ce urmeaza au caracter general si nu iau in considerare toate aspectele 

fiscale aplicabile persoanelor rezidente sau nerezidente in Romania, fie persoane fizice sau juridice, care 

urmeaza sa investeasca in aceste unitati de fond.  Potentialii Investitori ar trebui sa se informeze cu 

privire la legile fiscale aplicabile in Romania atunci cand investesc in unitatile de fond, inclusiv cu 

privire la consecintele achizitiei, detinerii si vanzarii acestora.  

Legislatia fiscala din Romania este intr-un continuu proces de completare si modificare. Desi 

informatiile de mai jos se bazeaza pe legislatia in vigoare si pe practica si interpretarea ei la momentul 

prezentului document de oferta, nu poate fi acordata nici o garantie ca informatia va continua sa fie 

corecta si in viitor. 

Urmatoarele informatii nu acopera implicatiile fiscale ce ar putea aparea in alte jurisdictii decat Romania 

si prin urmare, potentialii investitori nerezidenti ar trebui sa ceara consultanta fiscala in legatura cu 

implicatiile pe care subscrierea, achizitia, detinerea si vanzarea de unitati de fond le-ar putea avea in 

orice jurisdictie in care sunt sau ar putea fi nevoiti sa plateasca taxe. 

Informatiile de mai jos reprezinta o scurta prezentare a regimului fiscal aplicabil unitatilor de fond emise 

pe piata de capital din Romania, asa cum reiese din prevederile Legii 571/2003 (Codul Fiscal) cu 

completările ulterioare si reglementarile ASF aplicabile.  

Fondul nu plateste impozite pe castigurile din investitii. Investitorii persoane juridice au obligatia sa 

calculeze si sa achite obligatiile fiscale care le revin conform prevederilor legale in vigoare.  
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In conformitate cu prevederile Codului Fiscal in vigoare la data lansarii Fondului in cazul persoanelor 

fizice, veniturile obtinute din plata cotei de participare la profit se impoziteaza la sursa. De asemenea, la 

rascumpararea unitatilor de fond, suma care reprezinta castigul net realizat din unitatile de fond 

rascumparate urmeaza a fi supusa reglementarilor fiscale in vigoare la momentul rascumpararii. Cota de 

impozitare aplicata si modalitatea de aplicare vor respecta cerintele legale in vigoare la momentul cererii 

de rascumparare a unitatilor de fond 

Pentru persoanele fizice si juridice nerezidente, in vederea evitarii dublei impuneri, AFIA solicita 

certificat de rezidenta fiscala. In cazul in care investitorul nu prezinta acest document, AFIA determina 

si retine cotele de impozit aplicabile investitorilor romani, in conformitate cu cele mentionate mai sus. 

Castigurile obtinute de investitori din vanzarea unitatilor de fond la Bursa de Valori Bucuresti se 

impoziteaza conform prevederilor legale aplicabile castigurilor de capital.  

Cele de mai sus reprezinta comentarii generale legate de regimul fiscal aplicat cotelor parti din profitul 

realizat de Fond in exercitiile financiare. Investitorii sunt sfatuiti sa contacteze un consultant fiscal pentru 

detalii, in functie de circumstantele personale, precum si in cazul unor viitoare modificari legislative. 

 

5. Grupul din care face parte A.F.I.A. aşa cum a fost definit acesta în art. 2 lit. j) din Legea  

nr. 243/2019, dacă există, inclusiv a eventualelor conflicte de interese existente sau potențiale 

AFIA nu face parte dintr-un grup, aşa cum a fost definit acesta în art. 2 lit. j) din Legea nr. 243/2019. 

AFIA detine proceduri de gestionare a conflictelor de interese existente sau potentiale.  

 

6. Distribuitorii F.I.A.    

Distribuirea unitatilor de fond se realizează de catre AFIA la sediul acesteia. Distribuirea unitatilor de 

fond se va putea realiza şi prin distribuitori autorizati de către A.S.F., in conditiile prevazute de legislatia 

in vigoare. Lista distribuitorilor va fi publicată pe website-ul societătii si actualizată periodic.  

 

7. Atentionare: Performanţele anterioare ale FIA nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare  

 

8. Prevederi diverse  

8.1. data întocmirii documentului de oferta: 11.10.2022. 
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8.2. locul de unde se pot obţine informaţii relevante, cum ar fi: documentele FIA, rapoartele 

periodice;  

(1) Documentele FIA (documentul de oferta, regulile FIA si contractul de societate, precum si 

formularele de subscriere si rascumparare) se gasesc pe site-ul AFIA, www.novainvest.ro 

(2) Rapoartele periodice intocmite si publicate pentru FIA pe site-ul AFIA www.novainvest.ro sunt 

urmatoarele: 

- rapoarte lunare cu privire la valorile V.A.N. şi V.U.A.N., calculate de AFIA şi certificate de 

depozitar, precum şi cu privire la situaţia detaliată a investiţiilor la data de raportare, având conţinutul 

stabilit, de reglementarile in vigoare referitoare la FIA; acestea se transmit la ASF în maximum 15 zile 

calendaristice de la sfârşitul perioadei pentru care se face raportarea si se publica pe site-ul AFIA 

www.novainvest.ro,  în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la sfârşitul perioadei pentru care se 

face raportarea, în cazul în care ASF nu a formulat obiecţii sau solicitări de clarificare conform legii; 

sfârşitul perioadei de raportare se consideră a fi ultima zi calendaristică din perioada de raportare; avand 

in vedere ca FIA este listat pe piata AeRO administrata de BVB, AFIA nu publică lunar situaţia detaliată 

a investiţiilor din portofoliul FIA stabilită de reglementarile in vigoare, ci cu o frecvenţă trimestrială, în 

termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la sfârşitul perioadei pentru care se face raportarea.  

- raportul anual - cuprinde situaţiile financiare anuale, raportul consiliului de administraţie al A.F.I.A., 

raportul auditorului financiar, precum şi situaţia detaliată a investiţiilor realizate în exerciţiul financiar 

aferent perioadei de raportare; AFIA transmite la ASF raportul anual, în termen de 4 luni de la sfârşitul 

anului pentru care se face raportarea si publică situatiile financiare anuale pe site-ul propriu în termen 

de 5 zile lucrătoare de la aprobarea de către organele statutare ale AFIA.  

 - raportul semestrial - cuprinde raportările contabile semestriale, precum şi situaţia detaliată a 

investiţiilor aferente perioadei de raportare; AFIA transmite la ASF raportul pentru primul semestru, în 

termen de două luni de la încheierea semestrului respectiv si publică situatiile financiare semestriale pe 

site-ul propriu în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea de către organele statutare ale AFIA.  

(3) În vederea informării investitorilor cu privire la orice modificări semnificative intervenite în regulile 

fondului sau documentul de ofertă, după caz, AFIA publica pe site-ul propriu sau in ziarul Bursa, o notă 

de informare cu privire la acestea în termen de maximum două zile lucrătoare de la data autorizării lor 

către A.S.F.  

(4) Rapoartele periodice şi celelalte documente legale ce reglementează activitatea FIA administrat pot 

si consultate si la sediul AFIA din Bucuresti, str. Stefan Greceanu nr. 4, sector 2.     

 

8.3. adresa de web şi e-mail ale A.F.I.A. care administrează FIA.  

- adresa de web a A.F.I.A. care administrează FIA: www.novainvest.ro 

http://www.novainvest.ro/
http://www.novainvest.ro/
http://www.novainvest.ro/
http://www.novainvest.ro/
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- adresa de e-mail a A.F.I.A. care administrează FIA: office@novainvest.ro. 

 

9. Publicație periodică națională cu apariție zilnică sau site-ul A.F.I.A. în cadrul cărora se vor 

publica notificările referitoare la modificarea documentelor F.I.A. 

Ziarul Bursa. 

 

10. Drepturile investitorilor atașate deținerii de unități de fond 

• dreptul de a instraina unitatile de fond  prin intermediul sistemului de tranzactionare al Bursei de 

Valori Bucuresti (ATS) , in cadrul careia se tranzactioneaza unitatile de fond ale FOA.; 

• dreptul de a solicita, pe cheltuiala proprie, un extras de cont la Depozitarul Central sau la orice 

intermediar autorizat care ofera asemenea servicii; 

• dreptul de a fi informati cu privire la modificarile aduse Documentelor Constitutive ale Fondului, 

prin note de informare publicate pe site-ul propriu al AFIA www.novainvest.ro sau  Ziarul Bursa, 

in termen de maximum doua zile lucratoare de la data autorizarii/notificarii lor de catre ASF; 

• dreptul la rascumpararea unitatilor de fond in conformitate cu prevederile documentului de oferta 

al FIA; 

• dreptul sa consulte pe web site-ul AFIA sau la sediul acesteia rapoartele intocmite si 

disponibilizate potrivit reglementarilor in vigoare ale ASF, prevazute la pct. 8 alin. (2) al 

documentului de oferta; 

• sa beneficieze in conditiile legii de confidentialitatea operatiunilor;  

• sa garanteze, cu unitatile de fond detinute, pentru credite acordate de o institutie de credit 

autorizata de BNR in acest scop; 

• detinatorii de unitati de fond au toate celelalte drepturi prevazute de legislatia aplicabila. 

 

11.  F.I.A. nu permite cesiunea cu titlu gratuit a unor active nelichide din portofoliul F.I.A. către 

investitori („redemption in kind”). 

 

12.  F.I.A. nu permite utilizarea de buzunare laterale („side-pockets”).  

 

13. Informatii suplimentare:  

13.1 alte menţiuni din contractul de societate;   

http://www.novainvest.ro/
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Conform contractului de societate al fondului, denumit “Contract de societate”, toti investitorii care 

declară că au primit, au citit şi au înteles documentul de oferta al Fondului si au semnat formularul de 

subscriere, devin parte a contractului de societate fiind tinuti de respectarea clauzelor acestuia. Astfel, 

în vederea desfăşurării activitătii curente a fondului, AFIA are deplină împuternicire pentru efectuarea 

tuturor faptelor şi încheierea tuturor actelor juridice care au ca scop realizarea obiectului de activitate al 

Fondului.   

În cazul decesului investitorului persoană fizică, drepturile şi obligatiile acestora vor fi preluate de 

moştenitorii sau succesorii în drept ai acestuia. In cazul în care, prin efectul succesiunii o unitate de fond 

va deveni proprietatea comună a mai multor persoane, acestea au obligatia de a desemna o persoană care 

să-i reprezinte în relatia cu FIA.   

Contractul de societate al fondului încetează în conditiile prevăzute de codul civil român. AFIA, 

depozitarul, consultantii ce au încheiate contracte cu Fondul pot încheia şi alte contracte, având aceeaşi 

natură juridică, cu conditia ca obligatiile contractuale asumate fată de terti să nu contravină obligatiilor 

şi restrictiilor stabilite prin contractele încheiate cu privire la prestatiile pentru Fond şi să-şi 

îndeplinească în mod rezonabil obligatiile asumate.   

 

13.2 indicarea perioadelor sau zilelor calendaristice în care A.F.I.A. şi/sau distribuitorii nu 

înregistrează operaţiuni de subscriere şi/sau răscumpărare a titlurilor de participare.   

 

Nu se fac rascumparari in perioada 27 – 31 decembrie ale fiecarui an. 

Nu se fac rascumparari in zilele de sambata si duminica a fiecari luni si nici in zilele declarate sarbatori 

legale conform prevederilor legale in vigoare. 

In cazul in care data efectuarii platii rascumpararii este o zi nelucratoare (sambata, duminica sau zi 

declarata libera oficial), plata se va efectua in prima zi lucratoare urmatoare zilei nelucratoare 

considerate data de plata. 

 

13. Informatii suplimentare 

13.1 Prevenirea spălării banilor şi a finantării terorismului  

În contextul combaterii spălării banilor şi a finantării terorismului, AFIA aplică fiecărui investitor în 

unitati de fond, precum şi persoanelor împuternicite, regulile şi procedurile interne şi legislatia în vigoare 

cu privire la identificarea şi cunoaşterea clientelei. Identificarea clientului se face de către operatorul cu 

atributii în distributia de unitatilor de fond, la fiecare operatiune efectuată de către client.  
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13.2 Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Prelucrarea de către AFIA a datelor cu caracter personal apartinând investitorilor se face cu respectarea 

Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protectia datelor).  

Informatii detaliate cu privire la politica AFIA în legătură cu modul de aplicare a regulamentului GDPR 

se regăsesc pe site-ul AFIA.  

13.3 Alte informatii 

Prin aderarea la prezentul Document de oferta, declar ca am fost informat cu privire la existenta 

informatiilor obligatorii referitoare la protectia datelor cu caracter personal publicate la următoarea 

adresa www.novainvest.ro 

Documentul de oferta a fost întocmit la data de 11.10.2022 în 2 (doua) exemplare. 

 

Presedinte Director General        Director General Adjunct        Ofiter de Conformitate 

 Dana Jeaninne Lazar                                         Gabriela Ivan                   Marcel Mitranus              

 

http://www.novainvest.ro/

