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Raportul semestrial este intocmit conform ANEXEI Nr. 14 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii 

de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. 

Data raportului: 30.06.2019   

Denumirea emitentului: Fondul Inchis de Investitii Fondul Oamenilor de Afaceri (FOA) administrat de SAI 

SAFI INVEST S.A.  

Sediul social al societatii de administrare SAI SAFI INVEST S.A.; Bucuresti, Str. Stefan Greceanu nr. 4, sector 

2. 

Numarul de telefon/fax : 0374.059.008 ; 0374.090.495 

Codul unic de înregistrare in Registrul Actionarilor: 6204751FOA 

Numar de ordine în Registrul Comertului al SAI SAFI INVEST S.A: J40/15812/1994 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti (BVB), 

unitati de fond, segment ATS, simbol emitent XFOA 

Capitalul social subscris si varsat : 14.746.869,63 lei. 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Fondul Oamenilor de Afaceri :  

La data de 01.07.1999 a fost eliberat de catre Oficiul de Evidenta al Valorilor Mobiliare Certificatul de Inregistrare 

a Valorilor Mobiliare nr. 382 cu valoarea nominala a titlurilor de participare de 27.141 ROL, numarul titlurilor 

de participare fiind de 6.450.744, iar capitalul social al fondului fiind de 175.079.642.904 ROL. Dupa adoptarea 

Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale si prin hotararea din data de 23.06.2005 a C.N.V.M., 

denominarea valorii nominale a titlurilor de participare la F.O.A. s-a facut prin impartirea valorii nominale de 

27.141 ROL la 10.000, valoarea nominala in lei noi fiind de 2,7141 RON, exprimata cu 4 zecimale incepand cu 

data de 01.07.2005.  

In semestrul I 2019 nu au avut loc rascumparari de titluri de participare ale FOA. 

Conform Structurii sintetice consolidate a detinatorilor de instrumente financiare la data de 30.06.2019 emisa de 

SC Depozitarul Central S.A., caracteristicile capitalului social al FOA sunt urmatoarele : 

Capital social : 14.746.869,63 RON ; 

Numar detinatori : 87.959 ; 

Numar unitati de fond : 5.433.429; 

Valoare nominala : 2,7141 RON. 

I. Evenimentele importante care au avut loc în primele 6 luni ale exerciţiului şi impactul acestora 

asupra raportării contabile semestriale  

 

Pe parcursul primului semestru al anului 2019, S.A.I. SAFI INVEST S.A., in calitate de administrator al Fondului 

Oamenilor de Afaceri, a asigurat administrarea acestuia, conform modificarilor intervenite in documentele 

Fondului avizate prin Avizul ASF nr. 186/26.06.2018. Conform acestora, a avut loc schimbarea categoriei 

fondului inchis de investitii FOA din A.O.P.C. cu o politica de investitii restrictiva, in A.O.P.C. specializat in 

investitii in actiuni. 
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Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in actiuni, pana la 100% din activele sale si 

poate investi in depozite si/sau instrumente ale pietei monetare, in vederea asigurarii lichiditatii necesare.  

Limita minima a investitiei in actiuni tranzactionate pe pietele reglementate din Romania, din state membre ale 

Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European este de 75% din activele Fondului. Fondul 

investeste preponderent in actiuni ale societatilor cu o situatie financiara solida si o politica de dividende relativ 

stabila. De asemenea, sunt preferate pentru investitii societatile cu un potential ridicat de crestere a valorii 

actiunilor. Plasamentele efectuate de fond se vor face pe baza diversificarii prudente a portofoliului, in vederea 

diminuarii riscului, conform reglementarilor legale in vigoare.  

Obiectivul Fondului este de a plasa resursele financiare atrase in scopul obtinerii unei cresteri pe termen mediu si 

lung a capitalului investit si 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.  

Structura portofoliului fondului la data de 29.06.2018 era urmatoarea: 

1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare - 89,45%, din care: 

- valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din 

Romania - 51,05%; 

- alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 

32/2012 – 38,40%. 

2. Disponibil in cont curent si numerar – 0,05% 

3. Depozite bancare – 5,67%; 

4. Titluri de participare la OPCVM/AOPC – 4,73%; 

5. Alte active – 0,10%. 
 

Evolutia structurii portofoliului la finele semestrului 1 2019, fata de aceeasi perioada a anului precedent este 

urmatoarea: 

1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare - 93,46%, din care: 

- valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din 

Romania - 69,79%; 

- alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 

32/2012 – 23,66%. 

2. Disponibil in cont curent si numerar – 0,00% 

3. Depozite bancare – 6,25%; 

4. Alte active – 0,29%. 

Se poate observa cresterea cu 4% a ponderii actiunilor tranzactionate in total portofoliu si o crestere sensibila, 

cu 0,6% a lichiditatilor pastrate in depozite bancare. 

Reducerea riscului de piata prin vanzari din portofoliul FOA a unor actiuni cu o lichiditate scazuta 

 In cursul semestrului I 2019 s-a continuat actiunea de vanzare de actiuni ELV din portofoliul fondului inceputa 

din februarie 2018, de la listarea acestora pe piata AeRO a BVB.  

Astfel, la data de 29.06.2018, in portofoliul FOA erau un numar de 1.720.289 actiuni ELV evaluate la pretul de 

1,84 lei pe actiune, in valoare de 3.165.331,76 lei, reprezentand 38,40% din portofoliul fondului.  

La data de 28.06.2019, in portofoliul FOA erau un numar de 1.668.470 actiuni ELV evaluate la pretul de 0,85 lei 

pe actiune, in valoare de 1.418.199,50 lei, reprezentand 23,66% din portofoliul fondului.  

La finele semestrului I 2019, detinerile de actiuni ELV ale fondului fata de aceeasi perioada a anului precedent s-

au diminuat, ca urmare a vanzarii, cu 51.819 actiuni. 

 

Modificari ale legislatiei aplicabile pietei de capital 

Printre modificările legislative ce au intrat în vigoare în primul semestru al anului 2019, cu impact asupra 

emitenților de instrumente financiare, putem evidenția urmatoarele: 

 Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a 

persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară;  
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 Norma nr. 1/2019 pentru modificarea Normei nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale 

generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau 

supravegheate de către ASF;  

 Norma nr. 2/ 2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Norma Autorității de Supraveghere 

Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele 

internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de 

Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare; 

 Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, 

reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.  

Aceste noi reglementari nu produc modificări ale regulilor de evaluare pentru FII FOA și nu vor exista efecte 

sesizabile în semestrul II 2019 asupra valorii activului total și ale activului net din cauza acestora. 

Principalele riscuri şi incertitudini pentru următoarele 6 luni ale exerciţiului.  

In conditiile economiei de piata, activitatea FOA este supusa unor factori de risc : riscul rezultat din modificarea 

valorii instrumentelor financiare aflate in portofoliul fondului, riscul de piata, riscul ratei dobanzii, riscul de 

decontare, riscul de contraparte, riscuri generate de instabilitatea cadrului legislativ, riscul operational, riscul de 

credit, riscul de lichiditate, riscul de modificare a cadrului de reglementare si, in special, a legislatiei fiscale, riscul 

de neplata in legatura cu tranzactiile cu instrumente financiare derivate. 

 
 

Cadrul economic extern 

In cursul lunii ianuarie 2019, in ceea ce priveste pietele externe, acestea par a-si reveni dupa evolutia negativa din 

anul 2018, in general principalii indici europeni si americani inregistrand randamente pozitive, desi unele date 

macroeconomice arata incetinire spre scadere a cresterii economice, Italia intrand in recesiune tehnica de 

exemplu, Germania evitand la limita aceasta recesiune. 

In cursul lunii februarie 2019, pietele externe raman sub incertitudinea Brexit-ului, mai ales cursul lirei sterline 

fata de principalele valute, in luna martie urmand sa aiba loc votul privind acceptarea acordului de iesire la 29 

martie sau nu. De asemenea, incertitudinea privind acordul comercial dintre SUA si China influenteaza negativ 

directia pietelor. Totusi evolutia acestora a ramas pozitiva continuand trendul din ianuarie, dar cu o putere in 

scadere. 

Evenimentul dominant pe pietele externe in luna martie 2019 a fost amanarea Brexit-ului in urma votului Camerei 

Comunelor, apoi votarea de 3 ori impotriva acordului de Brexit propus de premierul Theresa May, astfel ca situatia 

Marii Britanii privind iesirea sau nu sau conditiile de iesire din UE ramane incerta, analistii facand diferite scenarii 

privind viitorul economic si implicatiile aferente. Intre timp, in SUA, FED a anuntat ca nu va mai mari dobanda 

de referinta pana la sfarsitul anului. Evolutia principalilor indici a fost mixta in aceasta luna, fara miscari 

importante, pastrandu-se, totusi, trendul crescator. Este de remarcat cresterea destul de sustinuta a pretului 

petrolului in ultima perioada, spre 60 USD/baril. 

Evenimentul principal al lunii aprilie 2019 a fost amanarea deciziei privind Brexit-ul pana in luna octombrie 2019, 

dupa o serie de voturi negative din Parlamentul englez privind acordul deiesire a Marii Britanii din Uniunea 

Europeana.Variantele posibilela sfarsitul termenului sunt fie iesirea fara un acord, varianta cea mai nefavorabila 

sau chiar anularea iesirii, mai putin probabila.  

Intre timp, in luna mai 2019, pietele externe si-au continuat trendul crescator, cu o revenire mai puternica a pietelor 

europene, chiar daca rezultatele macroeconomice nu au fost dintre cele mai asteptate. Indicii americani si-au 

continuat cresterile, fara evolutii spectaculoase, trendul ramanand ascendent. De asemenea, datele 

macroeconomice din China au contribuit si ele la sentimental pozitiv din aceasta perioada. 

 

 

Cadrul economic intern 

In cursul lunii ianuarie 2019, Ordonanta de Urgenta din decembrie 2018 a inceput sa-si arate efectele atat pe piata 

de capital interna, cat si pe cea valutara si monetara, masurile prevazute bulversand toate companiile mari, bancile 

si, in general, climatul de afaceri. Tot mai multe companii sau banci au anuntat reducerea investitiilor, oprirea 

oricarui plan de dezvoltare sau alte operatiuni importante pentru anul 2019 pana ce nu se va clarifica situatia 

masurilor din OUG 114 (asa-numita “taxa pe lacomie”), unele banci facand aluzii la o eventuala renuntare la 

afacerile din Romania. De asemenea BNR si-a exprimat nedumerirea si a aratat pericolele induse de prevederile 

ordonantei, in special asupra bancilor, cu repercusiuni in toata economia prin dezechilibrele pe care le creeaza si 

prin afectarea profiturilor acestora. Cursul valutar a cunoscut o evolutie neobisnuit de negativa si brusca ce a luat 

prin surprindere intreaga piata, scaderea de peste 2% in cateva zile fiind mult prea ampla fata de comportamentul 
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obisnuit al monedei nationale. Piata monetara face eforturi in a-si gasi un echilibru, bancile fiind intr-un impas in 

a utiliza dobanzile ca un element de protectie, avand in vedere ca o crestere a acestora le afecteaza profitul.  

 

In ceea ce priveste piata valutara, in cursul lunii februarie 2019, leul s-a mentinut la cotatii aproape de maximele 

create in ianuarie, de 4,77 LEU/EUR avand loc totusi o stabilizare a cursului, pastrandu-se peste nivelul de 4,74 

lei/euro. Dobanda ROBOR la 3 luni a ramas la niveluri de peste 3%, desi inflatia se apropie de 3,5-4%, niveluri 

distorsionate de prevederile OUG 114 care prevad taxe importante asupra activelor bancare in cazul unor niveluri 

de peste 3%, punand bancile intr-o situatie greu de gestionat. Petrolul a crescut si in luna februarie recuperand din 

scaderea de anul trecut, ajungand spre 57 USD/baril fata de minimul de 45 USD/baril toamna trecuta. 

 

Piata interna a fost dominata si in luna martie 2019 de OUG 114, supusa unor modificari in aceasta luna, avand 

potentiale consecinte pentru cele 3 domenii afectate, energie, bancar, telecom. Intre timp, emitentii listati la 

Bucuresti au publicat anunturile adunarilor generale, dividendele propuse avand randamente de pana la 10-13% 

fata de pretul din piata din momentul anuntului, majoritatea avand randamente de 4-6%. Cursul valutar a ramas 

la cotele atinse dupa devalorizarea brusca spre 4,8 lei/euro, cu oscilatii in jurul nivelului de 4,75 lei/euro, iar 

dobanda ROBOR a urcat spre limita superioara a BNR, atingand niveluri spre 3,20%. De asemenea inflatia este 

in crestere spre 4% anual. 

 

In aprilie 2019, piata interna si-a continuat cursul spre vechile niveluri de dinainte de scaderea cauzata de OUG 

114, impulsionata de dividendele propuse la adunarile generale si de modificarile anuntate aduse OUG 114 care 

reduc din efectele negative initiale. Volumele in aceasta luna au fost sub media generala, cu mici depasiri in 

anumite zile si pe anumiti emitenti. 

 

Pe pietele externe este de remarcat in cursul lunii mai 2019 mentinerea dobanzii de politica monetara a FED cu o 

tenta de a o reduce chiar pe viitor, ceea ce a dat un impuls pietelor americane, impuls preluat si de pietele europene, 

facand ca indicele SP500 sa atinga maximul absolut, apropiindu-se de pragul de 3000 de puncte. Pretul petrolului 

a cunoscut o crestere brusca de 3% in a doua jumatate a lunii iunie, influentat fiind si de faptul ca Iran a doborat 

o drone Americana si pe fondul asteptarilor privind relaxarea politicii FED, pretul ajungand la 57 USD/baril. 

 

Piața de capital 

 

In acest climat deosebit de nefavorabil, aferent lunii ianuarie 2019, nici piata de capital interna nu a avut o evolutie 

pozitiva, majoritatea companiilor fiind afectate de masurile din ordonanta, doua banci, dintre care una listata 

(BRD) si care face parte din portofoliul FOA, fiind supusa revizuirii ratingului din partea agentiei Fitch cu 

perspectiva negativa.  

Pentru piața locală, trendul descrescător de la începutul acestui an a reprezentat continuarea declinului din a doua 

jumătate a lunii decembrie a anului trecut, când au apărut informații referitoare la taxarea suplimentară pe 

sectoarele bancar, energie și telecomunicații, și modificarea Pilonului II, moment în care indicele de referință 

BET a scăzut cu 11,21%, ștergând într-o singură zi toată creșterea înregistrată până atunci în tot anul 2018 de 

piața de capital locală. 

Luna februarie 2019 a insemnat stabilizarea evolutiei negative a indicilor pe piata interna si a cotatiilor 

incercandu-se revenirea la niveluri apropiate de cele de anul trecut, chiar daca inca planau incertitudini privind 

OUG 114, ca mod de aplicare si influenta asupra afacerilor, in special asupra bancilor. Volumele au fost si in 

aceasta luna importante pe emitentii afectati, cu deal-uri importante dar si cu volatilitate peste medie. 

Activul net al FOA a crescut in luna februarie 2019 cu aproximativ 9%, beneficiind de cresterea actiunilor din 

portofoliu si pe fondul unor cheltuieli mici, emitentul majoritar din portofoliu (ELV) ramanand si el relativ stabil, 

fapt ce a contribuit la transferul cresterii pietei asupra portofoliului. Tranzactiile din piata cu titlurile XFOA in 

luna februarie nu au fost semnificative, cotatiile osciland in jurul valorii de 0,6650 lei, aproximativ 50% fata de 

VUAN de 1,18 lei. 

Activul net al FOA a scazut in luna martie 2019 cu aproximativ 9%, cauza fiind volatilitatea emitentului ELV 

care detine ponderea majoritara in portofoliu de circa 40%, sectorul actiunilor listate pe segmentul REG avand 

crestere, dar insuficienta pentru compensarea scaderii actiunilor Elvila. 

Activul net al Fondului a scazut in luna mai 2019 cu 2,50% influentat si de evolutia pretului emitentului dominant 

din portofoliu, ELV. De asemenea, au fost si alti emitenti, cu pondere mai mica, care au avut evolutie nefavorabila 
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sau stationara. Ponderea emitentului majoritar (ELV) in Activ total a scazut in luna aprilie la 26,74% datorita 

pretului si a vanzarilor din lunile anterioare. 

Principalul eveniment pe piata interna in luna iunie 2019 a fost oferta de rascumparare initiata de SIF 

MOLDOVA, emitent care face parte din portofoliul FOA, oferta derulata la un pret cu 40% mai mare decat pretul 

din piata la momentul anuntului, respective 1,85 lei, pentru 12,7 milioane de actiuni. 

Activul net al FOA a crescut cu aproape 8% in luna iunie 2019 datorita cresterii emitentilor detinuti, cu un aport 

deosebit al emitentului majoritar care si genereaza fluctuatiile portofoliului, ELV.  

In concluzie, se poate spune ca primul semestru din 2019 a fost unul memorabil.  Daca analizam evolutia BET in 

aceasta perioada, constatam ca a fost cea mai buna prima jumatate de an din ultimii 12 ani. Intre minimul atins pe 

15 ianuarie - intraday a coborat sub 10.000 de puncta - si cotatia din ultima sedinta din iunie, BET-TR a urcat cu 

peste 41%. Daca in primele trei luni ale anului piata a fost extrem de volatila, cu multe momente in care nervii 

investitorilor au fost intinsi la maxim si cu tot atatea momente de oportunitate, cel de-al doilea trimestru a fost 

unul mult mai lin, fara miscari bruste, piata inregistrand un trend constant de crestere, mai accentuat incepand cu 

finalul lunii mai. Parcursul bun din iunie a facut ca avansul din trimestrul 2 2019 al indicelui BET-TR sa fie de 

doua ori mai mare decat cel din trimestrul 1 2019.  

Un prim factor pentru evolutia foarte buna a pietei in aceasta prima jumatate de an este acela ca s-a plecat de la 

un nivel scazut. Scaderea puternica de la finalul anului 2018 a avut un efect de baza. Astfel, daca facem o 

comparatie cu nivelul pietei de dinaintea OUG 114, constatam ca BET este cu 4.7% mai sus, iar BET-TR are un 

avans de 14,48%. Mai apoi, alegerile, modificarea ponderii titlurilor romanesti in indicele MSCI Frontier Markets 

ca urmare a trecerii Argentinei intr-o liga superioara si dividendele cu randament ridicat au fost ingredientele 

necesare pentru un trimestru 2 2019 memorabil pe piata de capital romaneasca. La capitolul lichiditate, valoarea 

tranzactiilor cu actiuni, pe piata reglementata a ajuns la 5,3 miliarde lei, adica o medie zilnica de 44 milioane lei. 

Asadar, chiar daca in luna iunie 2019 s-a inregistrat o lichiditatea mai buna, media anului a ramas la 44 milioane 

lei/zi, exact cat era si la finalul primelor trei luni din an.  

Tranzactii FOA 

In cursul lunii ianuarie 2019, in acest context nefavorabil si portofoliul FOA a avut o evolutie negativa, scaderea 

fiind de -10%, spre deosebire de o scadere de numai -4,92% pentru indicele de comparatie BET-XT. De asemenea, 

este de remarcat ca nu exista produse derivate pentru cele doua banci listate, respectiv certificate turbo short, 

pentru un eventual hedging. S-au evitat tranzactii speculative in aceasta perioada, avand in vedere volatilitatea 

crescuta si incertitudinea din piata, care ar fi putut cauza pierderi suplimentare portofoliului. Pe termen mediu 

cotatiile ar putea reveni la niveluri apropiate de cele anterioare dupa clarificarea prevederilor din Ordonanta 114. 

In cursul lunii februarie 2019 s-a vandut pachetul detinut la fondul de investitii Brightcap Europe Income listat la 

bursa de la Luxemburg, profitand de evolutia cursului euro/leu, cat si de revenirea cotatiilor fondului in aceasta 

perioada, dupa o scadere destul de importanta a acestuia. In afara de aceasta tranzactie, nu au fost efectuate alte 

tranzactii si nici incercari de speculatii pe volatilitate, pentru a se evita eventuale pierderi. Astfel, detinerile 

Fondului au ramas aceleasi. De asemenea, s-a hotarat reducerea pretului de vanzare a pachetului detinut la Elvila 

SA de la 1,85 la 1,7 lei, avand in vedere ca nu exista interes pentru acesta, ordinul fiind in piata de cateva luni si 

pretul fiind periodic coborat. Din pacate, atractivitatea investitionala a emitentului face ca nici interesul 

cumparatorilor sa nu fie semnificativ. 

In luna martie 2019 s-a profitat de faptul ca au aparut unele ordine de cumparare pe emitentul ELV, astfel ca, 

aproape pe tot parcursul lunii martie au fost efectuate vanzari, incercandu-se reducerea ponderii emitentului in 

portofoliu. Pachetele nu au fost semnificative ca valoare, in majoritatea zilelor de tranzactionare Fondul avand 

100% din valoarea ordinelor de vanzare executate. Vanzarile s-au facut, in majoritate, la valoarea de achizitie 

inregistrata in portofoliu, astfel ca nu au fost inregistrate pierderi. Spre sfarsitul lunii au aparut si alti vanzatori 

care au fortat pretul in jos, astfel ca operatiunile Fondului pe emitentul ELV au fost puse pe “hold” pentru a nu 

accentua scaderea. Nu au fost alte modificari in structura portofoliului, cash-ul disponibil fiind pastrat, tinand 

cont si de situatia incerta privind taxele ce urmeaza a fi aplicate sau alte modificari legislative imprevizibile. 
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In luna mai 2019 s-a hotarat, in primul rand, fortarea vanzarilor pe emitentul ELV, chiar sub pretul de achizitie, 

tinand cont si de piata, iar in al doilea rand, reducerea pachetelor detinute la emitenti care nu au adus randamentele 

scontate si reorientarea disponibilului obtinut catre emitenti cu evolutie si perspective mai bune.  

In luna aprilie 2019 nu a fost executata decat o tranzactie pe emitentul ELV desi Fondul are in piata ordine la 

vanzare. In urma propunerilor de dividende facute de emitenti pentru adunarile generale anuale s-a estimat ca 

Fondul ar beneficia de aproximativ 260.000 lei ca total dividende de primit, suma bruta, avand in vedere faptul 

ca Fondul nu plateste impozit pe acestea. 

In cursul lunii iunie 2019, administratorul FOA a decis participarea la Oferta Publica a SIF Moldova. Astfel, in 

cadrul Ofertei s-a reusit vanzarea unui pachet de 14.826 actiuni SIF2 din portofoliu. Tot in luna iunie s-a reusit 

vanzarea unui numar important de actiuni detinute la ELVILA SA, de aproape 40.000 actiuni, in aceasta luna 

FOA acoperind, practic, toate vanzarile pe simbolul ELV. 

Tranzacţii între părţile afiliate 

In cursul semestrului 1 2019 nu au avut loc tranzactii intre parti afiliate. 
 

II. Informaţii privind: 

1. Situaţia economico-financiară a FOA administrat de SAI SAFI INVEST S.A. 

1.1. Prezentarea unei analize a situaţiei economico- financiare actuale comparativ cu aceeaşi perioadă a 

anului trecut, cu referire cel puţin la: 

a) elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; numerar şi alte disponibilităţi 

lichide; profituri reinvestite; total active curente; situaţia datoriilor societăţii; total pasive curente; 

 

Situatia activelor si obligatiilor FOA la 28.06.2019 (conform raportarilor lunare) 

   29.06.2018   %   28.06.2019   %  
 Diferente 

(lei)  

Actiuni tranzactionate      7.373.931,76        89,45  
    

5.600.754,36  

       

93,46  

     

(1.773.177,40) 

- Actiuni tranzactionate pe o piata 

reglementata 
     4.208.600,00        51,05  

    

4.182.554,86  

       

69,79  

          

(26.045,14) 

-Actiuni tranzactionate in cadrul unui 

sistem alternativ de tranzactionare* 
     3.165.331,76        38,40  

    

1.418.199,50  

       

23,66  

     

(1.747.132,26) 

Disponibil in cont curent si numerar             4.372,86          0,05  
              

185,73  

         

0,00  

            

(4.187,13) 

Depozite bancare         467.370,68          5,67  
       

374.436,19  

         

6,25  

          

(92.934,49) 

Titluri de participare la OPCVM         389.813,67          4,73  
                      

-    

             

-    

        

(389.813,67) 

Alte active             8.447,72          0,10  
         

17.450,50  
         

0,29  

              

9.002,78  

Activ total   8.243.936,69      100,00  
 

5.992.826,78  

     

100,00  

     

(2.251.109,91) 

Total obligatii (Cheltuielile fondului)         84.694,90    
       

48.753,89  
  

          

(35.941,01) 

Activ net   8.159.241,79    
 

5.944.072,89  
  

     

(2.215.168,90) 

Numar unitati de fond   5.448.669,00    
 

5.433.429,00  
  

               

(15.240) 

VUAN              1,4975    
             

1,0940  
  

               

(0,4035) 

Numar investitori              88.069    
             

87.959  
  

                    

(110) 
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*Incepand cu data de 01.02.2018, ELVILA S.A. a fost listata in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare 

AeRO administrat de BVB. Ca urmare, in calculul activului, aceste actiuni au fost introduse in categoria « Actiuni 

tranzactionate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare”. 

Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, la sfarsitul luni iunie a.c. se constata scaderea valorii activului 

total al fondului cu 2.215.169 lei, ca urmare a scaderii valorii de piata a actiunilor ELV din portofoliu. 

Aceasta scadere a valorii actiunilor tranzactionate din portofoliu a dus si la scaderea valorii unitare a activului net 

(VUAN) cu 0,4035 lei, de la 1,4975 lei/actiune la 29.06.2018, la 1,0940 lei/actiune la data de 28.06.2019, in 

conditiile scaderii obligatiilor fondului fata de perioada precedenta cu 35.941,01 lei. 

Numarul total de titluri de participare in circulatie la sfarsitul luni iunie a.c. este de 5.433.429, cu 15.240 de titluri 

mai putine decat aceeasi perioada a anului 2018, acesta fiind, impartit astfel : 87.781 persoane fizice cu un numar 

de 5.348.033 titluri de participare si 178 persoane juridice cu un numar de 85.396 titluri de participare. 

Nici unul dintre detinatorii inregistrati in registru la sfarsitul luni iunie a.c. nu detine un procent mai mare sau 

egal cu 5% din capitalul social.  

Evidenta detinatorilor de titluri de participare a fost furnizata de catre S.C. Depozitarul Central S.A.  

b) contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel 

puţin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc şi pentru diverse cheltuieli; referire 

la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se 

efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate şi plătite; 

 

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2019 

Denumirea indicatorului 29.06.2018  

cf. IFRS (lei) 

28.06.2019 

cf. IFRS (lei) 

VENITURI - TOTAL 2.707.338 1.276.575 

CHELTUIELI - TOTAL 1.742.993 1.913.316 

REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE +964.345 -636.741 

 
In primul semestru al anului 2019 nu au fost achitate catre investitori, cote parti alocate din venitul net al fondului 

pentru exercitiile financiare ale anilor anteriori. 

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activităţii de bază, investiţiilor şi 

activităţii financiare, nivelul numerarului la începutul şi la sfârşitul perioadei.  

 

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 

 

 
 

 

 

Denumirea elementului/data 28.06.2019 

I.Fluxurile de trezorerie din activitati de exploatare   

Plati catre furnizori 365.233 

Trezorerie neta din activitati de exploatare (365.233) 

II. Fluxurile de trezorerie din activitati de investitie  

Plati pentru achizitionarea de actiuni - 

Alte plati din activitati de investitii 3.700.864 

Incasari din vanzarea de actiuni 27.890 

Incasari dividende 259.823 

Alte incasari din activitatea curenta 3.703.943 

Dobanzi incasate 839 

Trezorerie neta din activitati de investitii 291.631 

III.Fluxurile de trezorerie din activitati de finantare  

Plati cote parti - 

Alte plati  - 

Trezorerie neta din activitati de finantare - 

Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie (73.602) 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar 73.788 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar 186 
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2. Analiza activităţii FOA administrat de SAI SAFI INVEST S.A. 

 

2.1. Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce 

afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 

trecut 

Odata cu transformarea fondului in AOPC specializat in investitii in actiuni s-a marit gradul de risc al acestuia, 

ca urmare a cresterii ponderii actiunilor cotate in portofoliul fondului. Ca urmare a modificarii categoriei fondului, 

nivelul de risc al acestuia este mediu spre ridicat. Avand in vedere caracteristicile pietei de capital romanesti, a 

volatilitatii actiunilor listate, care se regasesc si in portofoliul fondului, este posibila manifestarea unui risc de 

piata care sa afecteze negativ valoarea acestuia. 

Conform politicii de investitii a Fondului, acesta poate investi in depozite si/sau instrumente ale pietei monetare, 

in vederea asigurarii lichiditatii necesare. 

Structura de tip închis a Fondului determină cerinţe scăzute de lichiditate, reducând impactul lichidităţii potențial 

reduse a portofoliului. Funcția de risc a AFIA efectuează evaluări periodice asupra stării de lichiditate pentru a se 

asigura că Fondul își poate îndeplini obligațiile de plată. Investitorii au opţiunea de răscumpărare, in conformitate 

cu prevederile legale si in conformitate cu documentele fondului. Prin urmare, prin politica de management a 

lichidităţii se asigură că portofoliul de investiţii este suficient de lichid pentru a atinge următoarele obligaţii 

principale: 

- onorarea cererilor de rascumparare transmise de investitori, in conditiile prevazute in documentele 

fondului; 

- acoperirea cheltuielilor operaţionale, a necesarului pentru investiții și pentru distribuirile de altă natură 

pentru detinatorii de titluri (daca este cazul).  

Nivelul lichiditatilor in anul 2019 a asigurat functionarea fondului. 

 

2.2. Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor 

de capital, curente sau anticipate (precizând scopul şi sursele de finanţare a acestor cheltuieli), 

comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. 

 
Cheltuielile suportate de fond sunt cele prevazute in Contractul de societate civila si Prospectul de emisiune ale 

fondului, aprobate in cursul anului 2018.  
In cursul semestrului I 2019 a continuat tendinta de diminuare a cheltuielilor fondului si implicit a indicelui de 

cost, respectiv reducerea comisionului de administrare efectiv incasat de societate, de la 0,95% pe luna calculat 

asupra activului net mediu anual al lunilor precedente, la 0,90% aplicat asupra valorii activului net din luna 

precedenta. Pe masura dezvoltarii complexitatii activitatii desfasurate de societate, aceasta intentioneaza 

reducerea progresiva a cheltuielilor de administrare. 

 

Situatia cheltuielilor fondului la sfarsitul primului semestru al anului 2019 s-a modificat semnificativ fata de 

aceiasi perioada a anului trecut. In acest sens, mentionam ca acestea au scazut cu 35.941,01 lei, de la 84.694,90 

lei la 48.753,89 lei, adica cu 42.44%.  

 
2.3. Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care afectează 

semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile 

de fiecare element identificat. Comparaţie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.  

 

Veniturile fondului sunt formate in principal, din diferenta pozitiva de pret la vanzarea instrumentelor financiare 

din portofoliu si dividendele incasate, aferente detinerilor de portofoliu.  

Evenimentele care influenteaza veniturile fondului sunt strans legate de evolutia pietei de capital, de evolutia 

economiei nationale si a masurilor fiscale adoptate de statul roman, care pot provoca o reactie in lant cu efecte 

dramatice asupra tuturor societatilor listale la bursa. 

In cursul semestrului I 2019 nu au fost operate modificari referitoare la comisionul de administrare, schimbarea 

Depozitarului Fondului si nu au fost efectuate actualizari/completari ale documentelor Fondului. 

 

In cursul semestrului I 2019 au fost incasate dividende de la societatile emitente din portofoliul fondului in suma 

de 259.823 lei, astfel : 
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- 4.500 lei - de la Digi Communications N.V. (simbol DIGI); 

- 6.080 lei – de la Societatea de Investitii Financiare Moldova S.A. (simbol SIF2); 

- 111.700 lei - de la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (simbol BRD); 

- 56.533 lei - de la BANCA TRANSILVANIA S.A. (simbol TLV); 

- 58.380 lei - de la SNG Romgaz S.A. (simbol SNG) ; 

- 22.630 lei - de la ELECTRICA S.A. (simbol EL). 

 

3. Schimbări la nivelul SAI SAFI INVEST SA care afectează capitalul şi administrarea FII FOA  

In semestrul I 2019 nu s-au efectuat modificari ale actionariatului societatii, a structurii consiliului de 

administratie si al conducerii superioare. 

 

In primul semestru al anului 2019, in vederea incadrarii nivelului capitalului initial al societatii de administrare 

in prevederile legale au continuat demersurile demarate din 2018, de redresare si de reincadrare in limitele legale 

a acestuia.  

Operatiunea de majorare a capitalului social a fost aprobata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a 

Actionarilor Societatii care a avut loc loc in data de 18.12.2018. Astfel, AGEA a aprobat majorarea capitalului 

social al societatii cu suma de 151.105 lei. Dupa depunerea documentelor corespunzatoare la ONRC si publicarea 

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Nr. 817/22.02.2019 a respectivei Hotarari AGEA, in perioada 

23.02.2019 – 24.03.2019 s-a derulat termenul de exercitare a dreptului de preferinta al actionarilor societatii. 

A urmat perioada de intocmire a intocmirea raportului auditorului financiar asupra majorarii capitalului social si 

depunerea dosarului pentru autorizare catre ASF, care, prin Autorizatia nr. 78/19.06.2019 a autorizat modificarea 

autorizatiei de functionare a SAI SAFI INVEST S.A. ca urmare a majorarii capitalului social de la 1.108.445 lei 

la 1.258.445 lei. Certificatul de inregistrare mentiuni eliberat de ONRC in data de 23.08.2019, referitor la 

inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a modificarii actului constitutiv 

al Societatii de Administrarea a Investitiilor SAFI INVEST S.A. ca urmare a majorarii capitalului social a fost 

transmis la ASF in data de 26.08.2019. 

Societatea a informat ASF asupra tuturor pasilor legali efectuati in cadrul operatiunii de  majorare a capitalului 

social al societatii si a transmis autoritatii detaliile si documentele aferente acestui demers. 

 

In perioada analizata, structura Consiliul de Administratie a fost urmatoarea : 

Lazar Dana Jeaninne – Presedinte Consiliu de Administratie – Autorizatia ASF nr. 32/10.02.2017 ; 

Prisacariu Mihaela Carmen – membru Consiliu de Administratie - Autorizatia ASF nr. 33/10.02.2017 ; 

Negulescu Andrei– membru Consiliu de Administratie –– Autorizatia ASF nr. 109/20.06.2017 

Conducerea executiva in semestrul I 2019 a fost asigurata de catre : 

Lazar Dana Jeaninne – Director General ; 

Ivan Gabriela – Director General Adjunct – Autorizatia ASF nr. 89/15.05.2017. 

 

Inlocuitorii conducatorilor in perioada 01.01.2019 – 30.06.2019, notificati ASF au fost : Cristina Dumitru si 

Pompiliu Pasare. 

 

3.1. Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-şi respecta obligaţiile financiare în 

timpul perioadei respective – nu este cazul. 

 

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise de FOA 

administrat de SAI SAFI INVEST S.A. – nu este cazul. 

 

4. Tranzacţii semnificative 

Informaţii privind tranzacţiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acţionează în mod concertat sau 

în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă – nu este cazul. 

 

La intocmirea prezentului raport s-au respectat prevederile Instructiunii ASF nr. 2/2016, cu modificarile 

ulterioare, privind intocmirea si depunerea raportarii contabile semestriale de catre entitatile autorizate, 

reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara-Sectorul Instrumentelor si Investitiilor 
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Financiare (ASF-SIIF), pentru entitatile ce aplica prevederile Normei ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea 

Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara.  

Pentru organismele de plasament colectiv ce nu sunt constituite prin act constitutiv (cazul FOA), se 

intocmesc urmatoarele situatii la data de 30 iunie 2019: situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si 

situatia veniturilor si cheltuielilor. 

 

Raportarea contabila semestriala a semestrului I 2019 nu a fost auditata.  

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie 

Dana Jeaninne Lazar  

 



FONDUL OAMENILOR DE AFACERI Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN):  

Activitati de Administrarea Fondurilor

Adresa : Localitate BUCURESTI Cod clasa CAEN 6630

Sector 2   Str.  STEFAN GRECEANU    Nr.   4 Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC08FIIR/400007

Bl.    Sc.    Ap.  

Telefon  0374059008 Fax  0374090495

Numar din registrul comertului J40/15812/1994

Persoana responsabila: NICOLESCU VIOLETA Functie: Expert contabil

Persoana autorizata: LAZAR DANA JEANINNE Functie: Presedinte Director General

la data de 

Sold la:

Denumirea elementului Nr. Rd. Inceputul anului
Sfarsitul periaodei de 

raportare

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02) 1 0.00 374,436.00

I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267) 2 0.00 374,436.00

B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06) 3 6,644,708.00 5,618,391.00

I. CREANŢE

(ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)
4 0.00 17,451.00

II. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

(ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 

5113 + 5114)

5 6,570,951.00 5,600,754.00

III. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI

(ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)
6 73,757.00 186.00

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care: 7 0.00 0.00

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471) 8 0.00 0.00

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471) 9 0.00 0.00

D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE 

PÂNĂ LA UN AN

(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 

+ 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)

10 63,894.00 48,753.00

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE 

(rd. 03 + 08-10-15)
11 6,580,814.00 5,569,638.00

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11) 12 6,580,814.00 5,944,074.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O perioada mai mare 

de un an

(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269+ 446** + 462 + 

473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)

13 0.00 0.00

H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care: 14 0.00 0.00

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472) 15 0.00 0.00

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472) 16 0.00 0.00

I. CAPITAL ŞI REZERVE 17 X X

I. CAPITAL

- capital privind unităţile de fond (ct. 1017)
18 14,746,870.00 14,746,870.00

II. PRIME DE EMISIUNE

- prime de emisiune aferente unităţilor de fond (ct. 1045) 
19 766,472.00 766,472.00

III. REZERVE

- rezerve (ct. 106)
20 19,588,724.00 19,588,724.00

IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) X X

Sold C 21 0.00 0.00

Sold D 22 27,929,775.00 28,521,251.00

V. REZULTATUL LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) X X

Sold C 23 0.00 0.00

Sold D 24 591,477.00 636,741.00

- Repartizarea rezultatului (ct. 129) 25 0.00 0.00

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25) 26 6,580,814.00 5,944,074.00

Administrator, Intocmit,

Nume si prenume Nume si prenume NICOLESCU VIOLETA

LAZAR DANA JEANNINE Calitatea EXPERT CONTABIL

Nr. de inregistrare in 22513

organismul profesional

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

30.06.2019



FONDUL OAMENILOR DE AFACERI Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN):  

Activitati de Administrarea Fondurilor

Adresa : Localitate BUCURESTI Cod clasa CAEN 6630

Sector 2   Str.  STEFAN GRECEANU    Nr.   4 Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC08FIIR/400007

Bl.    Sc.    Ap.  

Telefon  0374059008 Fax  0374090495

Numar din registrul comertului J40/15812/1994

Persoana responsabila: NICOLESCU VIOLETA Functie: Expert contabil

Persoana autorizata: LAZAR DANA JEANINNE Functie: Presedinte Director General

la data de         30.06.2019

- lei -

Precedente Curente

A B 1 2

VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07) 1 2,707,338.00 1,276,575.00

1. Venituri din imobilizări financiare investiţii financiare pe 

termen scurt (ct. 761)
2 2,534,436.00 1,275,158.00

2. Venituri din investiţii financiare cedate (ct. 764) 3 171,842.00 0.00

3. Venituri din dobânzi (ct. 766) 4 945.00 1,417.00

4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferenţe de curs 

valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768) 
5 1.00 0.00

5. Venituri din comisioane (ct. 7047) 6 0.00 0.00

6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758) 7 114.00 0.00

CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16) 8 1,742,993.00 1,913,316.00

7. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (ct. 664) 9 1,022,168.00 1,563,225.00

8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 10 0.00 0.00

9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferenţe de curs 

valutar (ct. 665, 667, 668)
11 1.00 0.00

10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile 

(ct. 622) 
12 717,910.00 349,098.00

11. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (ct. 627) 13 667.00 465.00

12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terţi (ct. 623, 

ct. 628) 
14 2,247.00 528.00

13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

(ct. 635) 
15 0.00 0.00

14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658) 16 0.00 0.00

REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE X X X

- câştig(rd. 01-08) 17 964,345.00 0.00

- pierdere (rd. 08-01) 18 0.00 636,741.00

Administrator, Intocmit,

Nume si prenume Nume si prenume NICOLESCU VIOLETA

LAZAR DANA JEANINNE Calitatea Expert contabil

Nr. de inregistrare in 

organismul profesional 22513

SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

Denumirea indicatorilor Nr. Rd.
          Realizări aferente perioadei de raportare



 

 

 

 

 
D E C L A R A T I E  

 

 

 Subsemnatele Gabriela Ivan in calitate de Director General Adjunct al SAI 

SAFI INVEST S.A. si Violeta Nicolescu, in calitate de expert contabil: 

 Declaram ca, dupa cunostintele noastre, raportarile financiare aferente 

semestrului I – 2019 pentru Fondul Oamenilor de Afaceri care au fost intocmite in 

conformitate reglementarile contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si 

conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, situatiei 

veniturilor si cheltuielilor  fondului si ca Raportul semestrului I 2019 cuprinde o 

analiza corecta a dezvoltarii si performantelor fondului precum si o descriere a 

principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate. 

 

 

Gabriela Ivan     Violeta Nicolescu 

Director General Adjunct    Expert Contabil 
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Nr.III.8/322/28.08.2019 

 

COMUNICAT DE PRESA 

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului 

ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Societatea de 

Administrare a Investitiilor SAFI INVEST S.A., in calitate de administrator al Fondului Oamenilor 

de Afaceri (FOA), pune la dispozitia investitorilor Raportul pentru semestrul I 2019 pentru Fondul 

Oamenilor de Afaceri. Comunicatul de presa este transmis concomitent catre ASF, Sectorul 

Instrumentelor si Investitiilor Financiare si catre BVB Segment Bursa ATS. 

Raportul este pus la dispozitia investitorilor in scris, la cerere, la adresa din Bucuresti, str. Stefan 

Greceanu nr. 4, sector 2, telefon 0374.059.008 si fax 0374.090.495 si va fi publicat pe site-ul 

societatii de administrare www.safi.ro incepand cu data de 30.08.2019. 

 

Director General Adjunct,    Ofiter de conformitate 

Gabriela Ivan      Clementina Elena Cristescu 
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