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Nota de informare a investitorilor FII FOA administrat de SAI SAFI INVEST S.A. 

 

In conformitate cu prevederile OUG 32/2012, art.34 din Regulamentul 10/2015 şi ale Regulamentului 

A.S.F. nr. 15/2004, SAI SAFI INVEST SA, în calitate de administrator al FII Fondul Oamenilor de Afaceri 

(FOA), informeaza investitorii cu privire la Autorizatia A.S.F 227/30.08.2018 prin care se autorizeaza BRD 

Groupe Societete Generale in calitate de depozitar al activelor Fondului Oamenilor de Afaceri in baza 

contractului de depozitare nr.2218/22.08.2018. 

In conformitate cu prevederile art. 212 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 15/2004, in situaţia în care 

investitorii FOA nu sunt de acord cu modificările intervenite, S.A.I. SAFI INVEST S.A. are obligaţia de a 

onora cererile de răscumpărare integrală depuse într-un interval de 15 zile de la data publicarii notei de 

informare in ziarul Bursa. 

FOA prin SAI Safi Invest SA va comunica depozitarului BRD Groupe Societete Generale nota de informare 

la data transmiterii acesteia la ASF. 

Conform art.7 din procedura de rascumparare, au dreptul de a participa toti investitorii inregistrati in lista 

furnizata de SC Depozitarul Central SA la data publicarii notei de informare in cotidianul ales in 

documentele Fondului pentru rascumpararile efectuate in baza prevederilor articolului 212, alin. (4). 

Plata cererilor de rascumparare se va efectua potrivit prevederilor articolului 216, alin. (3) din 

Regulamentul nr. 15/2004, respectiv in termen de maxim 15 zile de la data depunerii cererii la sediul S.A.I. 

Safi Invest SA din strada Stefan Greceanu nr.4, sector 2, Bucuresti. 

Detalii complete privind documentele modificate pot fi consultate pe www.safi.ro, putand fi procurate si la 

cerere, gratuit, de la sediul SAI SAFI INVEST S.A. din Bucureşti, sector 2, Str. Stefan Greceanu, nr. 4, 

telefon 0374.059.008, fax 0374.090.495. 

Nota de informare este publicata in ziarul Bursa si pe site-ul societăţii www.safi.ro  începand cu data de 

24.09.2018  

 

Director General,  Director General Adjunct,  Ofiter Cnformitate, 

Dana Jeaninne Lazar  Gabriela Ivan   Clementina Elena Cristescu 
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