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Raport anual 2019 
pentru Fondul Inchis de Investitii FOA 

administrat de SAI SAFI INVEST S.A. 

 
Raportul anual este intocmit conform ANEXEI Nr. 15 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 

privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, pentru exercitiul 

financiar 2019. 

Raportul cuprinde si o parte suplimentara, intocmita in conformitate cu prevederile art. 21 

alin. (1) si (2) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii 

alternative. 

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019 

Data raportului: 31.12.2019   

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

SAI SAFI INVEST S.A., societate autorizata in calitate de societate de administrare a investitiilor prin 

Autorizatia ASF nr. 679/08.04.2008, Nr. de inregistrare in Registrul ASF PJR05SAIR/400012 si 

inregistrata la ASF si in calitate de administrator de fonduri de investitii alternative prin Atestatul nr. 

17/21.06.2018, Nr. de inregistrare in Registrul ASF PJR071AFIAI/400006. 

    

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 

Inregistrare in Registrul ASF – sectiunea Fonduri inchise de investitii din Romania, cu numarul 

CSC08FIIR/400007. 

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 de piata ATS (AeRO), simbol emitent XFOA. 

 

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

In conformitate cu documentele avizate ale fondului, titlurile de participare la fond reprezinta o detinere de 

capital a unei persoane fizice sau juridice in activele nete ale Fondului, este de un singur tip, inregistrata, 

dematerializata si va conferi detinatorilor ei drepturi egale. Titlurile de participare la Fond confera obligatii 

egale.  

Fondul nu va putea emite si alte instrumente financiare in afara titlurilor de participare la fond. 

Valoarea unui titlu de participare la Fond se poate modifica pe parcursul existentei Fondului. Valoarea 

nominala a unui titlu de participare la Fond la momentul transformarii acestuia intr-un AOPC cu o política 

de investitii in actiuni a fost de 2,7141 RON. 
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In cursul anului 2019 nu au avut loc rascumparari de titluri de participare ale FOA.  

Conform Structurii sintetice consolidate a detinatorilor de instrumente financiare la data de 31.12.2019 

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

Capital social subscris si varsat la data de 31.12.2019: 14.746.869,65 lei. 

Valoare nominala: 2, 7141 lei/unitate de fond. 

Numar detinatori: 87.912; 

Numar unitati de fond: 5.433.429. 

 

1. Analiza activităţii Fondului Oamenilor de Afaceri            

1.1. a) Descrierea activităţii de bază a Fondului Oamenilor de Afaceri             

Fondul Oamenilor de Afaceri este un organism de plasament colectiv, altul decat organismele de 

plasament colectiv in valori mobiliare, AOPC specializat in investitii in actiuni – fond inchis de investitii, 

care atrage in mod public resurse financiare de la persoane fizice si juridice. 

 

b) Precizarea datei de înfiinţare a Fondului Oamenilor de Afaceri: anul 1993.                       

Oferta initiala a fondului a avut loc in cursul anului 1993 ca fond deschis de investitii. 

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. Fondul a fost autorizat de catre C.N.V.M. ca fond cu capital de risc prin Decizia nr. D 

1094/18.05.1999. 

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 nr. 248/22.07.2015 se avizeaza transformarea Fondului Oamenilor de Afaceri intr-un AOPC cu 

o politica de investitii restrictiva – fond inchis de investitii, care atrage in mod public resurse financiare de 

la persoane fizice si juridice, functionand astfel pana in luna iunie a anului 2018. 

 

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative / evenimente importante ale Fondului 

Oamenilor de Afaceri, în timpul exerciţiului financiar 2019. 

In cursul exercitiului financiar 2019 nu au avut loc fuziuni ale fondului cu alt/alte fonduri de investitii si 

nici modificari autorizate ale documentelor fondului.  

  

Schimbarea depozitarului fondului s-a realizat in 2018. Astfel, in baza Contractului de depozitare si 

custodie nr. 2218/22.08.2018, incheiat cu BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, cu sediul in Bucuresti, 

B-dul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/608/1991, 

cod unic de inregistare RO361579, inscrisa in Registrul special al A.S.F. cu nr. PJR10DEPR/400007, 

aceasta devine depozitarul Fondului inchis de investitii FOA. 

 

Ultimele modificari autorizate ale documentelor fondului s-au efectuat in iunie 2018, cand, prin Avizul 

ASF nr. 186/26.06.2018 se avizeaza modificarile intervenite in documentele Fondului Inchis de Investiii 

FOA, conform prospectului si contractului de societate, respectiv 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. 

Conform documentelor avizate, 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 
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pe baza diversificarii prudente a portofoliului, in vederea diminuarii riscului, conform reglementarilor 

legale in vigoare. Fondul poate investi in depozite si/sau instrumente ale pietei monetare, in vederea 

asigurarii lichiditatii necesare. 

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.  

Nu au avut loc evenimente importante ale Fondului în timpul exerciţiului financiar 2019, cu influente 

asupra rezultatelor financiare anuale. 

 

In luna decembrie a anului 2019 a intrat in vigoare Legea nr. 243/2019 privind fondurile de investitii 

alternative, iar FOA, in vederea autorizarii in calitate de FIA va trebui sa isi modifice in cursul anului 2020 

documentele de constituire conform noilor prevederi legale in vigoare. Avand in vedere ca aceste 

modificari nu implica operatiuni de rascumparare estimam ca nu vor avea impact asupra fondului 

administrat.  

       

d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active                   

Evaluarea si raportarea activelor si obligatiilor fondului 

Incepand din data de 21.03.2013, evaluarea actiunilor din portofoliul fondului a fost efectuata conform 

prevederilor Dispunerii de masuri CNVM nr. 23/20.12.2012 privind evaluarea activelor O.P.C. 

autorizate/avizate de C.N.V.M, care a fost utilizata pana la intrarea in vigoare a Regulamentului A.S.F. nr. 

10/2015.   

Machetele de raportare a situatiei activelor si obligatiilor fondului sunt cele prevazute de Dispunerea de 

măsuri CNVM nr. 18/25.11.2010. 

 

Intrarea in vigoare a Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 nu produce modificari in ceea ce priveste machetele 

utilizate pentru raportarea situatiei activelor si obligatiilor fondului prevazute de Dispunerea de măsuri 

CNVM nr. 18/25.11.2010. 

 

Odata cu intrarea in vigoare a Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de 

investitii alternative, Dispunerea de masuri CNVM nr. 23/20.12.2012 privind evaluarea activelor O.P.C. 

autorizate/avizate de C.N.V.M este iesita din vigoare, ca urmare a abrogarii prin prevederile art. 46 alin. 

(2) lit. d) din respectivul Regulament.  

La art. 17 alin. (7) din Regulamentul nr. 10/2015 se prevede faptul ca regulile de evaluare a activelor F.I.A. 

pe care le utilizează sunt cele prevăzute la art. 113-122 din Regulamentul nr. 9/2014. 

 

La data de 31.12.2019 conform politicii de investitii, fondul detinea : 98,833% din total active in valori 

mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care : 75,521% valori 

mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata (actiuni), 23,312% in alte valori mobiliare si 

instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin. (1) din OUG nr. 32/2012.  

Restul activelor erau compuse din 1,167% in disponibil in cont si numerar. 

 

In graficul de mai jos este prezentat portofoliul FOA pe clase de instrumente financiare la data de 

31.12.2019: 
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98,833%

1,167%

Portofoliul FOA pe clase de instrumente financiare la data de 
31.12.2019

Actiuni Disponibil in cont curent si numerar

 

Cumpararea si vanzarea de active din portofoliul fondului 

Cumpararea si vanzarea activelor din portofoliu fac parte din activitatea de administrare curenta a fondului 

de catre societatea de administrare. 

Cumpararile de instrumente financiare se realizeaza in scop de investitii/plasamente, in conformitate cu 

tipul si politica de investitii ale fondului, prevazute de documentele avizate ale acestuia si de legislatia 

aplicabila in vigoare. Plasamentele efectuate de fond se vor face pe baza diversificarii prudente a 

portofoliului, in vederea diminuarii riscului, conform reglementarilor legale in vigoare.  

Vanzarile de active din portofoliu se fac in vederea lichidizarii portofoliului si pentru noi achizitii de 

instrumente financiare, pentru incadrarea in limitele maxime de investitii in cazul anumitor instrumente 

financiare din portofoliu sau pentru limitarea unor pierderi aferente acestora. 

Modalitatea de includere in activul total al fondului si modalitatea de evaluare a instrumentelor financiare 

si a celorlalte elemente de activ sunt cele prevazute de legislatia in vigoare si de documentele fondului. 

Lunar, administratorul fondului intocmeste situatia activelor si obligatiilor fondului, in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare. 

Aceasta este transmisa la ASF in termenele prevazute de legislatia aplicabila in vigoare, publicata pe site-

ul propriu al societatii de administrare www.safi.ro si transmisa pietei AeRO administrate de BVB pe care 

sunt tranzactionate titlurile de participare emise de FOA. 

Prezentam mai jos evolutia activelor si obligatiilor fondului la 31.12.2019, fata de aceeasi perioada a 

anului precedent. 

Situatia activelor si obligatiilor FOA la 31.12.2019 (conform raportarilor lunare) 

  31.12.2019 % 31.12.2018 % Diferente (lei) 

1. Valori mobiliare si 

instrumente ale pietei 

monetare 6.329.459,83 98,833 

 

6.217.924,25 

 

 

93,58 +111.535,58 

1.1. Actiuni tranzactionate pe o 

piata reglementata 4.836.499,59 75,521 

 

3.637.940,75 

 

54,75 +1.198.558,84 

http://www.safi.ro/
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1.5. Alte valori mobiliare si 

instrumente ale pietei 

monetare* 1.492.960,24 23,312 

 

 

2.579.983,50 

 

 

38,83 -1.087.023,26 

2. Disponibil in cont curent si 

numerar 74.748,11 1,167 

 

73.787,81 

 

1,11 +960,30 

3. Depozite bancare - - - -  

9. Alte active - - - -  

ACTIV TOTAL 6.404.207,94  6.644.708,38  -240.500,44 

Total obligatii (Cheltuielile 

fondului) 60.335,69  

 

63.894,62 

 

-3.558,93 

Activ net 6.343.872,25  6.580.813,76  -236.941,51 

Numar investitori 87.912  88.009  -97 

VUAN 1,1676  1,2112  -0,0436 

Numar titluri de participare 

la fond 5.433.429  

5.433.429  

0 

 

*In cadrul acestei categorii au fost incluse actiunile emise de Elvila S.A. 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, modalitatea de evaluarea a respectivelor actiuni din portofoliu s-a modificat corespunzator. 

 

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii Fondului Oamenilor de Afaceri            

1.1.1. Elemente de evaluare generală:         

In cursul anului 2019, activul net al Fondului Oamenilor de Afaceri a a avut un trend descedent de la 

valoarea de 6.580.813,76 lei la data de 31.12.2018 la valoarea de 6.343.872,25 lei la data de 31.12.2019, in 

scadere cu 236.941,51 lei.  

In cursul anului 2019 nu au avut loc rascumparari de titluri, ca urmare, numarul titluri de participare la 

sfarsitul anului 2019 a fost de 5.433.429, acelasi ca la sfarsitul anului 2018.  

Numarul total de titluri de participare in circulatie la 31.12.2019 este impartit astfel : 87.734 persoane 

fizice, care detin un numar de 5.548.033 titluri de participare si 178 persoane juridice, care detin un numar 

de 85.396 titluri de participare. 

Nici unul dintre detinatorii inregistrati in registru la data de 31.12.2019 nu detine un procent mai mare sau 

egal cu 5% din capitalul social.  

Evidenta detinatorilor de titluri de participare la data de 31.12.2019 a fost furnizata de catre Depozitarul 

Central S.A.  

Evolutia valorii unitare a activului net (V.U.A.N.) a fost de la valoarea de 1,2112 lei la data de 31.12.2018, 

la valoarea de 1,1676 lei la data de 31.12.2019, in scadere cu 0,0436 lei.   

a) Scadere V.U.A.N. : - 0,0436 lei; 

b) Total active : 6.404.207,94 lei, inregistrandu-se o scadere cu 3.558,93 lei fata de valoarea acestora la 

31.12.2018 (6.644.708,38 lei) ;   

c) export : nu este cazul ;  
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d) Total obligatii: 60.335,69 lei, cu 34.983,54 lei mai mici fata de aceeasi perioada anului 2018 

(63.894,62 lei);  

e) % din piata detinut – 0,4% din totalul de fonduri deschise si inchise de investitii (locale si straine) din 

Romania aflate in evidenta AAF la finele lunii decembrie 2019. Datele sunt preluate din Situatia fondurilor 

inchise la 31.12.2019 de pe site-ul Asociatiei Administratorilor de Fonduri (A.A.F.), http://www.aaf.ro. 

 

Pe piata din Romania existau la sfarsitul anului 2019 un numar de 46 fonduri inchise de investitii/fonduri 

de investitii alternative supravegheate de catre A.S.F. Datele sunt preluate din Registrul electronic al 

instrumentelor si investitiilor financiare de pe site-ul A.S.F. https://asfromania.ro/supraveghere/registre-

electronice/registrul-instrumentelor-si-investitiilor-financiare. 

 

f) lichiditate - disponibil în cont curent si numerar : 74.748,11 lei.  

 

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului  

Descrierea principalelor produse realizate şi/sau servicii prestate, cu precizarea:   

a) principalelor pieţe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu şi metodele de distribuţie;   

Titlurile de participare emise de FOA sunt tranzactionate pe segmentul de piata ATS – AeRO administrat 

de Bursa de Valori Bucuresti cu simbolul XFOA. Pretul de referinta pe piata bursiera al unui titlu de 

participare XFOA la finele anului 2019 aferent pietei ATS a BVB a fost de 0,6550 lei, mai mic fata de 

pretul de referinta de la sfarsitul lunii decembrie 2018 (0,8000 lei/titlu). Valoarea unitara a activului net 

(VUAN) s-a situat in cursul anului 2019 peste preturile de referinta corespunzatoare, inregistrate pe piata 

bursiera. 

V.U.A.N.-ul a scazut de la valoarea de 1,2112 lei/titlu la data de 31.12.2018, la valoarea de 0,6550 lei la 

data de 31.12.2019. 

Evolutia comparativa a VUAN fata de preturile de referinta aferenta anului 2019 este prezentata tabelul 

urmator : 

 

Data VUAN 

Pret 

referinta 

(ATS) 

dec 2018 1.2112 0.8000 

ian 2019 1.0885 0.8100 

feb 2019 1.1854 0.6650 

mar 2019 1.0760 0.6550 

apr 2019 1.0491 0.6800 

mai 2019 1.0134 0.6300 

iun 2019 1.0940 0.6000 

iul 2019 1.1392 0.5600 

aug 2019 1.1235 0.6000 

sept 2019 1.2037 0.5150 

oct 2019 1.1946 0.6850 

nov 2019 1.1759 0.6500 

dec 2019 1.1676 0.6550 

https://asfromania.ro/supraveghere/registre-electronice/registrul-instrumentelor-si-investitiilor-financiare
https://asfromania.ro/supraveghere/registre-electronice/registrul-instrumentelor-si-investitiilor-financiare
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In graficul de mai jos este prezentata evolutia VUAN fata de preturile de referinta de pe piata bursiera in 

cursul anului 2019. 

 

 

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei de afaceri ale 

emitentului pentru ultimii 3 ani – nu este cazul;   

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de active în viitorul 

exerciţiu financiar, precum şi stadiul de dezvoltare a acestor produse – nu este cazul.   

1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)  

Precizarea de informaţii cu privire la siguranţa surselor de aprovizionare şi la preţurile materiilor prime şi 

la dimensiunile stocurilor de materii prime şi materiale – nu este cazul.   

1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare   

a) Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a perspectivelor vânzărilor pe 

termen mediu şi lung. 

In cursul anului 2019, titlurile de participare ale fondului nu au fost distribuite prin intermediul unor 

distribuitori. Nu au fost emise titluri noi.  

b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al emitentului, a ponderii pe piaţă a 

produselor sau serviciilor fondului şi a principalilor competitori   

In domeniul de activitate al Fondului Oamenilor de Afaceri, organism de plasament colectiv, altul decat 

organismele de plasament colectiv in valori mobiliare, AOPC cu o politica de investitii in actiuni – fond 

inchis de investitii, competitori sunt fondurile deschise de investitii, societatile de investitii, fondurile 

inchise de investitii/fondurile de investitii alternative si societatile de investitii de tip alternativ/inchis. 

Pe piata din Romania existau la sfarsitul anului 2019 un numar de 46 fonduri inchise de investitii/fonduri 

de investitii alternative supravegheate de catre A.S.F.  

Ponderea pe piata a produselor fondului a fost la finalul lunii decembrie 2019 de 0,4% din totalul 

fondurilor deschise si inchise de investitii (locale si straine) din Romania aflate in evidenta AAF. 
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c) Descrierea oricărei dependenţe semnificative a emitentului faţă de un singur client sau faţă de un grup 

de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor fondului  

La 31.12.2019, ponderea actiunilor ELV in portofoliul FOA era de 23,312% (1.668.112 actiuni) fata de 

38,83% (1.719.989 actiuni) la 31.12.2018, cu 15,52% mai mica. In cursul anului 2019 au fost vandute din 

portofoliul FOA un numar de 51.877 actiuni. 

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul emitentului   

a) Precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor emitentului, precum şi a gradului de 

sindicalizare a forţei de muncă  

 Fondul Oamenilor de Afaceri nu are personalitate juridica si este administrat si legal reprezentat de catre 

Societatea de Administrare a Investitiilor SAFI INVEST S.A. Incepand din anul 2008, S.A.I. SAFI 

INVEST S.A este membru al Asociatiei Administratorilor de Fonduri (A.A.F.), cu drepturile si obligatiile 

ce rezulta din aceasta.  

S.A.I. SAFI INVEST S.A. are la data de 31.12.2019 un numar efectiv de 9 angajati, nivelul de pregatire al 

acestora fiind cel necesar desfasurarii activitatii de administrare a unui organism de plasament colectiv. 

Nu exista sindicat in cadrul S.A.I. SAFI INVEST S.A. 

 

b) Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi, precum şi a oricăror elemente conflictuale ce 

caracterizează aceste raporturi  

 Raporturile dintre Directorul General si Directorul General Adjunct ai S.A.I. SAFI INVEST S.A. si 

angajati sunt cele normale desfasurarii activitatii de administrator, neexistand conflicte in raporturile de 

munca. 

 

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra mediului 

înconjurător. Descrierea sintetică a impactului activităţilor de bază ale emitentului asupra mediului 

înconjurător, precum şi a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislaţiei privind 

protecţia mediului înconjurător – nu este cazul.  

1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare  

Precizarea cheltuielilor în exerciţiul financiar, precum şi a celor ce se anticipează în exerciţiul financiar 

următor pentru activitatea de cercetare-dezvoltare – nu este cazul. 

 1.1.8. Evaluarea activităţii societatii de administrare a fondului privind managementul riscului 

Descrierea expunerii fondului faţă de riscul de preţ, de credit, de lichiditate şi de cash flow  

Principalele riscuri la care este supus fondul sunt urmatoarele: 
Riscul de piaţă – riscul de pieredere a valorii ca urmare a fluctuaţiei valorii instrumentelor din portofoliul 

fondului. 

Riscul de credit – riscul de pierdere a valorii în situaţia în care emitentul unui instrument din portofoliul 
fondului nu îşi îndeplineşte obligaţiile faţă de fond. 

Riscul operaţional – riscul generat de pierderi datorate unor factori interni ai societatii de administrare 
(decizii investiţionale greşite) sau factori externi. 
Riscul legislativ – riscul generat de aplicarea incorectă a legislaţiei de către autorităţile competente sau de 

impunerea de sancţiuni asupra societatii de administrare. 
Riscul de reputaţie – riscul generat de propagarea unei imagini negative a societatii de administrare, care 

poate conduce la retrageri masive ale investitorilor sau la creşterea costurilor impuse de furnizorii de 
servicii de intermediere financiară. 

Societatea monitorizeaza permanent riscurile ce pot afecta activitatea si evolutia fondului in vederea 

diminuarii acestor riscuri. 

Descrierea politicilor şi a obiectivelor emitentului privind managementul riscului   



 

 

 

 9 

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

Fondului. Fondul 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.  

 

Fondul poate investi în categoriile de active menţionate in Politica de investitii a fondului închis de 

investiţii, din Prospectul de emisiune avizat al acestuia, cu respectarea unor condiţii prudentiale, detaliate 

la pct. 6 al prezentului Raport. 

 

Managementul riscului financiar al fondului este prezentat în Raportul Anual la punctul 12 din Situatiile 

financiare intocmite in conformitate cu IFRS. 

 

 

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea fondului  

a) Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce 

afectează sau ar putea afecta lichiditatea fondului comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior  

Avand in vedere ca in prezent fondul este un fond pe actiuni, principalul factor care contribuie la cresterea 

sau scaderea acestuia este volatililitatea actiunilor listate la BVB din portofoliu, ca urmare a producerii 

unor evenimente interne sau internationale, care influenteaza, fiecare dintre ele, in sens pozitiv sau negativ, 

evolutia pietei bursiere si prognozele emise de toate entitatile ce actioneaza in domeniul financiar.  

In ceea ce priveste evolutia actiunilor listate pe piata reglementata si in sistemul alternativ de 

tranzactionare al BVB in cursul anului 2019, factorii semnificativi ai variatiei pretului acestor actiuni au 

fost evenimente interne si externe manifestate pe piata de capital sau in mediul economic si financiar, care 

au influentat direct evolutia pietei fianciare. Avand in vedere ca portofoliul fondului este alcatuit 

preponderant din actiuni listate pe aceste piete, evolutia acestuia este strans legata de evolutia generala a 

pietelor de actiuni.  

Promovarea pieţei de capital româneşti la statutul de Piaţă Emergentă, numărul mare de emisiuni de 

obligaţiuni care s-au listat în acest an, precum şi înfiinţarea companiei ce urmează să devină contraparte 

centrală au reprezentat în 2019 elemente foarte importante pentru dezvoltarea viitoare a pieţei de capital 

autohtone. 

Din analiza pietei la nivelul anului 2019 se poate constata ca dinamica tranzactiilor a fost sustinuta in 

principal de societatile bancare, cele din energie si Fondul Proprietatea, care detin cea mai mare pondere in 

BET. Optimismul de la finalul anului a dus actiunile Bancii Transilvania si FP la maxime, respectiv la 

2,595 lei/titlu, dupa o crestere de 0,19% si 1,21 lei/actiune, dupa un avans de 0,41%. Si actiunile BRD au 

urcat spre maxime vechi din 2010 in anul 2019, in timp ce actiunile Nuclearelectrica au inregistrat cresteri 

semnificative. 

Actiunile ALRO au fost printre singurii pierzatori ai anului 2019, inregistrand scaderi semnificative, 

evolutie aparuta pe fondul costurilor mari cu energia la consumatorii industriali si a preturilor international 

la aluminiu, aflate sub presiune, in timp ce actiunile Digi Communications au reusit sa iasa din tendinta 

descendenta pe termen lung. Actiunile OMV Petrom (SNP) au avut si ele o evolutie constanta si solida in 

2019. 

Anul 2019 a fost anul recordurilor pentru pietele de actiuni in general, in conditiile in care si pietele 

dezvoltate au urmat o tendinta negativa puternica in perioada octombrie – decembrie 2018, ceea ce a 

facilitat revenirea cotatiilor bursiere, in ciuda faptului ca economia mondiala a decelerat. 
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Pentru bursa locala, evolutia a fost influentata de atat de dividendele generoase si raportarile pozitive ale 

companiilor, cat si de ameliorarea OUG114 si pastrarea unui ritm bun de crestere a economiei, precum si 

datorita unei subevaluari ale preturilor activelor si reclasificarii Argentinei ca piata emergenta, ceea ce a 

impulsionat intrarile de capital in Romania si alte piete de frontiera. 

Alte evenimente cu efect pozitiv asupra intregii piete a fost eliminarea pragului de 5% la SIF-uri si decizia 

luata de FTSE Russell la finalul lunii septembrie pentru promovarea pietei romanesti in liga pietelor 

emergente. 

Per ansamblu, piata de capital locala a surclasat ca evolutie aproape toate pietele externe de capital din 

lume in 2019. 

 

Principalii factori care pot influenta dinamica indicilor bursieri in 2020 vor fi deciziile de politica 

economica din SUA, China si zona Euro (inclusiv tensiunile comerciale), alegerile prezidentiale din SUA, 

Brexit-ul, evolutiile din pietele international de materii prime si climatul geo-politic. 

In ceea ce priveste piata de capital din Romania, aceasta poate oferi oportunitati favorabile pe termen 

mediu, care se pot concretiza gradual prin continuarea masurilor de dezvoltare a pietei precum listarea de 

noi companii, inclusiv cele controlate de stat, promovarea ofertei de instrumente de investitii si rolului 

bursei de valori intr-o economie de piata sau implementarea unui mix mai predictibil de politici 

economice. 

Informatii ulterioare incheierii exercitiului financiar 2019 

1. Un factor deosebit de important pasibil de a influenta evolutia fondului administrat este situatia de 

urgenta declansata in martie 2020, determinata de epidemia de coronavirus la nivel global, care afecteaza 

major, atat Romania, cat si continentul European si SUA. Acest eveniment afecteaza puternic economiile 

tarilor afectate, inclusiv pietele de capital, determinand fluctuatii puternice, in sens negativ ale 

instrumentelor financiare tranzactionate.  

2. Printr-un comunicat transmis in data de 01.04.2020, BVB informeaza ca furnizorul global de indici 

FTSE Russell a anuntat in cadrul revizuirii interimare din martie 2020 o serie de clarificari in cazul 

promovarii Romaniei la statutul de Piata Emergenta Secundara. 

FTSE Russell confirma ca Romania este pe cale sa fie inclusa in indicii FTSE de piete emergente in cadrul 

revizuirii din septembrie 2020. Verificarea eligibilitatii pentru includerea in indici se va realiza in cadrul 

revizuirii anuale FTSE Global All Cap din septembrie 2020 si se va baza pe datele de tranzactionare de la 

30 iunie 2020. Revizuirea din septembrie va analiza lichiditatea individuala a companiilor monitorizate (8 

companii romanesti ce indeplinesc criteriile de dimensiune ale FTSE Russell) in perioada iulie 2019 – 

iunie 2020. Pentru ca o companie sa indeplineasca criteriul de lichiditate, aceasta trebuie sa aiba o 

lichiditate mediana lunara de cel putin 0,05% pentru minim 10 din 12 luni. Masurarea lichiditatii, conform 

metodologiei FTSE Russell, se realizeaza pentru fiecare companie ca raport dintre mediana lunara a 

volumelor tranzactionate zilnic si numarul de actiuni free float. 

In acest sens, FTSE Russell a emis urmatoarele precizari privind promovarea Romaniei: “In urma 

revizuirii anuale FTSE Equity Country Classification din septembrie 2019, Romania va fi reclasificata de 

la statutul de Piata de Frontiera la statutul de Piata Emergenta Secundara incepand cu septembrie 2020. Cu 

toate acestea, companiile romanesti vor fi incluse in seria de indici FTSE Global Equity Index Series 

(GEIS) daca minimum doua companii indeplinesc criteriile de eligibilitate FTSE Global All Cap pe baza 

datelor de tranzactionare de la 30 iunie 2020”. 

 

b) Prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situaţiei 

financiare a fondului comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut – nu este cazul.   

c) Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor schimbărilor economice care afectează 

semnificativ veniturile din activitatea de bază.  
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Potrivit prevederilor documentelor fondului, acesta are ca politica de investitii plasarea resurselor in valori 

mobiliare si instrumente ale pietei monetare inscrise sau tranzactionate pe o piata reglementata, alte valori 

si instrumente ale pietei monetare, putand plasa resursele, in vederea asigurarii lichiditatii in depozite 

bancare si/sau de a mentine disponibilitati in cont sau in numerar, in anumite limite. 

 

Avand in vedere ca fondul este unul preponderent de actiuni, activitatea FOA este supusa unor factori de 

risc : riscul rezultat din modificarea valorii de piata a actiunilor aflate in portofoliul fondului, respectiv 

riscul de piata, 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. 

 

2. Activele corporale ale fondului 

2.1. Precizarea amplasării şi a caracteristicilor principalelor capacităţi de producţie în proprietatea 

emitentului – nu este cazul 

2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură a proprietăţilor fondului - nu este cazul. 

2.3. Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale 

fondului – nu este cazul. 

3. Piaţa titlurilor de participare emise de fond 

3.1. Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază titlurile de participare emise  

Prin Decizia Bursei de Valori Bucuresti S.A. nr. 897/18.08.2015 se aproba tranzactionarea titlurilor de 

participare ale Fondului in cadrul ATS, in Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS. In data de 

21.08.2015 incep operatiunile de tranzactionare, prin sistemul electronic de tranzactionare administrat de 

Bursa de Valori Bucuresti S.A., a titlurilor de participare ale Fondului, cu simbolul XFOA. 

3.2. Descrierea politicii emitentului cu privire la dividende.  

Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani şi, dacă este cazul, a motivelor pentru 

eventuala micşorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.   

Conform Prospectului de emisiune al fondului detinatorii de titluri de participare au dreptul sa beneficieze 

de plata cotelor parti din cresterea activului net realizata in exercitiul financiar.  

 

Valoarea cotelor parti platite investitorilor in ultimii 3 ani sunt prezentate in tabelul de mai jos : 

 

Cote parti platite in ultimii 3 ani (perioada 2017 – 2019) : 

 

Anul 2017 2018 2019 

Valoare cote parti platite (total) 2.534,52 lei net 0 0 

  

Dreptul de a solicita plata cotelor parti neridicate, respectiv a sumelor reprezentand cote parti cuvenite, 

inregistrate si nesolicitate, retururi cote parti distribuite se prescrie in termen de 3 ani de la data alocarii lor, 

in baza prevederilor Codului Civil referitoare la prescriptia extinctiva. 

 

3.3. Descrierea oricăror activităţi ale fondului de achiziţionare a propriilor titluri de participare.   

In cadrul documentelor fondului nu sunt prevazute efectuarea unor asemenea operatiuni. 

3.4. În cazul în care emitentul are filiale, precizarea numărului şi a valorii nominale a acţiunilor emise de 

societatea-mamă deţinute de filiale - nu este cazul. 
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3.5. În cazul în care emitentul a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţă datorie, prezentarea modului 

în care emitentul îşi achită obligaţiile faţă de deţinătorii de astfel de valori mobiliare – nu este cazul.  

4. Conducerea societatii de administrare a fondului 

4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii de administrare a fondului şi a următoarelor 

informaţii pentru fiecare administrator:  a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experienţa profesională, 

funcţia şi vechimea în funcţie);  

Consiliul de Administratie al SAI SAFI INVEST S.A. este format din: 

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

domeniul administrarii investitiilor inca din anul 1995, desfasurand activitati profesionale in cadrul 

celei mai vechi societati de administrare a investitiilor din Romania. 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; 

- Mihaela Carmen Prisacariu – Jurist - Membru al Consiliului de administratie, dispune de 

cunostinte practice foarte bune in ceea ce priveste legislatia pietei de capital si instrumentele financiare 

admise la tranzactionare in cadrul unui operator de piata / operator de sistem din Romania. Totodata, 

dispune de experienta manageriala prin functiile de conducere ocupate in piata de capital pana in 

prezent in cadrul unor societati de servicii de investitii financiare/institutii bancare; 

- 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.  

 

 b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv şi o altă persoană datorită 

căreia persoana respectivă a fost numită administrator – nu este cazul;   

c) participarea administratorului la capitalul fondului – nu este cazul;   

d) lista persoanelor afiliate fondului.  – nu este cazul. 

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive/superioare a societatii de administrare a 

fondului 

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

inlocuitorii acestora:  

Conducerea 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. 

Inlocuitorii directorilor sunt D-na Cristina Dumitru si Dl. Pompiliu Pasare. 

Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informaţii:   

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva -  

Doamna Dana Jeaninne Lazar - Director General – contract de mandat – din 19.09.2017, valabil 5 

ani; 

Doamna Gabriela Ivan – Director General Adjunct – contract de mandat – durata nedeterminata. 

b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între persoana respectivă şi o altă persoană datorită căreia 

persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive – nu este cazul;  



 

 

 

 13 

c) participarea persoanei respective la capitalul emitentului – nu este cazul. 

CV-urile membrilor Consiliului de Administratie si ale conducerii superioare sunt prezentate in Anexa 1 a 

prezentului Raport.   

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la pct. 4.1 şi 4.2 precizarea eventualelor litigii sau proceduri 

administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul 

emitentului, precum şi acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-şi îndeplini atribuţiile în 

cadrul emitentului – nu este cazul. 

 

5. Situaţia financiar-contabilă  

Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, 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; total pasive curente;   

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 ultimul an sau 

care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate şi plătite;   

 

Situatia pozitiei financiare in ultimii 3 ani - lei 

ACTIVE 2017 2018 2019 

Numerar si echivalente de numerar  410 73.787 74.748 

Depozite plasate la banci 398.972   

Active financiare la valoarea justa prin contul de 

profit si pierdere 

 

5.172.383 6.570.921 6.329.460 

Total active 10.019.717 6.644.708 6.404.208 

DATORII    
Datorii comerciale 98.878 63.895 60.336 

Alte datorii   - 

Total datorii 98.878 63.895 60.336 

CAPITALURI    

Capital privind unitatile de fond 14.788.233 14.746.870 14.746.870 

Prime de emisiune 17.944.174 17.944.174 - 

Dif. din mod. valorii juste a activelor financiare 

disponibile în vederea vanzarii 

 

2.725.942 - - 

Rezerve 19.588.723 19.588.723 19.588.723 

Rezultatul reportat (46.602.695) (27.929.775) (28.521.252) 

Rezultatul exercitiului 728.747 (591.477) (236.942) 

Castiguri legate de instr.de capitaluri proprii 747.715 766.472 766.472 

Total capitaluri 9.920.839 6.580.813 6.343.872 

Total datorii si capitaluri 10.019.717 6.644.708 6.404.208 

Valoarea activului net unitar (VUAN) 1,8208 1,2112 1,1676 

 

 

c) 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 ultimul an sau 

care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate şi plătite;   
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SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR in ultimii 3 ani - lei 

 

Denumirea indicatorului 29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Venituri din activitatea curenta 3.218.782 3.128.069 2.111.763 

Cheltuieli din activitatea curenta 2.490.035 3.719.546 2.348.705 

Rezultatul din activitatea curenta 728.747 (591.477) (236.942) 

Venituri din activitatea extraordinara - - - 

Cheltuieli din activitatea extraordinara - - - 

Rezultatul din activitatea 

extraordinara 

- - - 

Total venituri 3.218.782 3.128.069 2.111.763 

Total cheltuieli  2.490.035 3.719.545 2.348.705 

Rezultatul exercitiului 728.747 (591.476) (236.942) 

 

 

d) 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 in ultimii 3 ani - lei 

 

Denumirea elementului  29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

I. Fluxurile de trezorerie din activitati de exploatare   
  

Plati catre furnizori 1.292.252 1.233.239 676.674 

Trezorerie neta din activitati de exploatare (1.292.252) (1.233.239) (676.674) 

II. Fluxurile de trezorerie din activitati de investitie 
 

  

Plati pentru achizitionarea de actiuni 2.445.711 71.530.500 29.188.538 

Alte plati din activitati de investitii 95.818.073 269.000 39.905 

Incasari din vanzarea de actiuni 3.610.068 936.668 422.276 

Incasari dividende 158.319 259.967 292.262 

Alte incasari din activitatea curenta 95.789.944 71.929.537 29.190.545 

Dobanzi incasate 609 2.375 995 

Trezorerie neta din activitati de investitii 1.295.156 1.329.047 677.635 

III.Fluxurile de trezorerie din activitati de finantare 
 

  

Plati cote parti 2.535 0 0 

Plati rascumparari  22.426 0 

Alte plati  237 4 0 

Trezorerie neta din activitati de finantare (2.771) (22.430) 0 

Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de 

trezorerie 133 

73.378 961 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul 

exercitiului financiar 277 

410 73.787 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul 

exercitiului financiar 410 

73.787 74.748 

 

 

La intocmirea prezentului Raport s-au avut in vedere si prevederile Normei A.S.F. nr. 39/2015. 

 

4. Parte suplimentara a Raportului, intocmita in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1), (2) si 

(3) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative 

Raportul financiar anual al FOA aferent activitatilor din exercitiul financiar 2019 conţine:       
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- un bilanţ si o situaţie a activelor şi pasivelor;       

- un cont de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2019;       

- orice modificare substanţială a informaţiilor enumerate la art. 22 din Legea nr. 74/2015, care a avut 

loc în exerciţiul financiar 2019, stabilită în conformitate cu prevederile art. 106 din Regulamentul Uniunii 

Europene nr. 231/2013, respectiv:      

 1) - o descriere a strategiei de investiţii şi a obiectivelor FIA, conform Prospect de emisiune avizat de 

ASF in 2018 

“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.  

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.  

Fondul este specializat in actiuni si investeste cel putin 75% din activele sale preponderent in actiuni, dar 

si, pentru asigurarea lichiditatii, in depozite si instrumente ale pietei monetare si poate sa detina conturi 

curente si numerar in lei si valuta, astfel: 

a) acţiuni înscrise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate în cadrul unui sistem 

alternativ de tranzacţionare, din România sau dintr-un stat membru; 

b) acţiuni admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piaţă 

reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă 

publicului, cu condiţia ca alegerea bursei sau a pieţei reglementate să fie aprobată de ASF ori să fie 

prevăzută în documentele/actul constitutiv al Fondului. 

c) acţiuni emise de OPCVM şi/sau AOPC, admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau 

tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare; 

d) depozite şi instrumente ale pieţei monetare.” 

 

Atingerea obiectivelor de investitii se poate realiza fie prin investitii directe in instrumentele financiare mai 

sus mentionate, fie indirect, prin investitii in actiuni emise de organisme de plasament colectiv care 

investesc preponderent in astfel de instrumente financiare. 

Politica de investitii va 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. 

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 nemembre. Fondul va 

putea investi pe pietele financiare din statele nemembre numai ulterior primirii aprobarii din partea ASF in 

acest sens.” 

 

- informaţii cu privire la locul unde este stabilit FIA de tip "master" şi locul unde sunt stabilite 

fondurile de bază, dacă FIA este un fond de fonduri – nu este cazul; 

- o descriere a tipurilor de active în care FIA poate investi, conform Prospect de emisiune avizat de 

ASF in 2018;  

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

Fondului. Fondul 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. 
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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.  

Investițiile Fondului se efectuează exclusiv în unul sau mai multe dintre următoarele active: 

3.5.1. Fondul investeste cel putin 75% din activele sale în: 

a) actiuni înscrise la tranzactionare pe o piatã reglementatã sau tranzactionate în cadrul unui sistem 

alternativ de tranzactionare, din România sau dintr-un stat membru; 

b) actiuni admise la cota oficialã a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altã piatã 

reglementatã dintr-un stat nemembru, care opereazã în mod regulat si este recunoscutã si deschisã 

publicului, cu conditia ca alegerea bursei sau a pietei reglementate sã fie aprobatã de C.N.V.M. ori sã fie 

prevãzutã în documentele AOPC. 

c) actiuni emise de OPCVM si sau AOPC, admise la tranzactionare pe o piatã reglementatã sau 

tranzactionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare; 

 

 În vederea asigurãrii lichiditãtii Fondului, acesta poate investi în: 

 

A) 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 ori într-un stat membru sau, în situaţia în care acesta se află în afara Uniunii Europene, să fie 

supuse unor reguli prudenţiale evaluate de către ASF ca fiind echivalente acelora emise de către Uniunea 

Europeană; 

 

B) instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 82 lit. a), b) si g) din OUG nr. 32/2012, astfel: 

a) instrumente   ale pieței monetare înscrise   sau   tranzacționate pe o piață reglementată, astfel cum 

este definită la art. 125 din Legea nr. 297/2004, din România sau dintr-un stat membru; 

b) instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-o țară terță sau negociate 

pe o altă piață reglementată dintr-o țară terță, care operează în mod regulat și este recunoscută și 

deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să fie aprobată de ASF 

ori să fie prevăzută în regulile fondului sau în actul constitutiv al societății de investiții, aprobate 

de ASF; 

c) instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementată, care 

sunt lichide și au o valoare care poate fi precis determinată în orice moment, cu conditia ca 

emisiunea sau emitentul să fie supuse reglementărilor referitoare la protecția investitorilor și a 

economiilor acestora, cu condiția ca acestea: 

1. 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 Investitii, de o tară terta sau, în situatia statelor federale, de unul dintre membrii 

componenți ai federatiei sau de un organism public international, din care fac parte unul sau mai 

multe state membre; sau 

2. să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe piețele reglementate, mentionate la 

lit. a și b); sau 

3. să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudentiale, potrivit criteriilor 

definite de legislatia europeană, sau de o entitate care este subiect al unor reguli prudentiale si se 

conformează acestora, reguli validate de ASF ca fiind echivalente cu cele prevăzute de legislatia 

europeană; sau 

4. să fie emise de alte entitati care apartin categoriilor aprobate de ASF, cu conditia ca investițiile în 

astfel de instrumente să fie subiect al unei protectii a investitorilor, echivalente cu aceea 

prevăzută la pct.  1, 2 și 3,  și  ca  emitentul  să  fie  o  societate  ale  cărei  capital  și  rezerve  să  se  
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ridice la cel putin echivalentul în lei a 10.000.000 euro, care își prezintă și își publică conturile 

anuale, conform legislatiei europene aplicabile, sau o entitate care, în cadrul unui grup de 

societăți care conține una sau mai multe societati  listate, are rolul de a finanta grupul  sau este o 

entitate dedicată finanțării vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de 

finantare. 

Instrumentele pieţei monetare la care se face referire sunt lichide, iar valoarea lor poate fi determinată cu 

precizie în orice moment. 

Fondul poate sa detina conturi curente si numerar in lei si valuta. 

 

Atunci când Fondul investeşte în titlurile altor O.P.C.V.M. şi/sau A.O.P.C. care sunt administrate, direct 

sau prin delegare, de aceeaşi S.A.I. sau de către orice altă societate de care S.A.I. este legată, prin 

conducere sau control comun, sau printr-o deţinere substanţială, directă sau indirectă, respectiva S.A.I. sau 

cealaltă societate nu poate percepe comisioane de cumpărare sau răscumpărare în contul investiţiei 

Fondului în titlurile altor O.P.C.V.M. şi/sau A.O.P.C.  

Fondul poate sã detinã conturi curente si numerar în lei si valutã.” 

 

- tehnicile pe care acesta le poate utiliza, conform Prospect de emisiune avizat de ASF in 2018: 

« 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. 

Societatea 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.” 

- toate riscurile asociate conform Prospect de emisiune avizat de ASF in 2018: 

„Risc rezultat din modificarea valorii instrumentelor financiare aflate in portofoliul Fondului. Sub 

influenta modificarilor produse in mediul economic si politic, in politica monetara a bancilor nationale, in 

activitatea emitentilor si institutiilor de credit care accepta depozite bancare, in bonitatea emitentilor si 

institutiilor de credit care accepta depozite bancare respectiv in modul de evaluare a bonitatii acestora, 

precum si in raportul dintre cerere si oferta, cursul de piata si ratele de dobanda ale instrumentelor de 

investitii aflate in portofoliul Fondului pot fluctua, prin urmare valoarea neta de activ a unui titlu al 

Fondului poate sa scada in unele perioade. Guvernele unor tari pot adopta masuri (majorarea impozitelor, 

restrictionarea repatrierii profitului, etc.), care sa exercite efect nefavorabil asupra Fondului. 

Riscul de piata - riscul de pierdere pentru A.O.P.C., care decurge din fluctuația valorii de piață a pozițiilor 

din portofoliul A.O.P.C, fluctuație care poate fi atribuită modificării variabilelor pieței, cum ar fi ratele 

dobânzii, ratele de schimb valutar, prețurile acțiunilor și ale mărfurilor sau solvabilitatea unui emitent; 

Riscul ratei dobanzii este o forma a riscului de piata si se refera la posibilitatea cresterii dobanzilor de 

piata, care va avea ca efect scaderea pretului obligatiunilor si ar putea afecta negativ valoarea titlurilor de 

participare. Alta forma a riscului de piata este riscul valutar, care se manifesta prin scaderea valorii in 

echivalent lei a activelor denominate in monede straine, in cazul aprecierii monedei nationale fata de 

monedele respective. In aceste conditii poate avea loc o scadere a valorii titlurilor de participare, daca 

fondul investeste in alte valute decat leul.  

Riscul de decontare – reprezinta riscul ca o contraparte sa nu isi indeplineasca obligatia de livrare a 

instrumentelor financiare sau a contravalorii acesteia, in conformitate cu cu termenii tranzactiei efectuate, 

chiar daca a fost indeplinita obligatia de livrare a banilor/instrumentelor financiare, conform intelegerii. 

Riscul de contraparte — riscul de pierdere pentru A.O.P.C care decurge din posibilitatea ca o contraparte 

la o tranzacție să nu își îndeplinească obligațiile înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent 

tranzacției; 

Riscuri generate de instabilitate a cadrului legislativ - modificarea legislatiei poate genera un climat de 

incertitudine ce poate avea efecte negative asupra activitatii fondului. 
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Riscul operational - riscul de pierdere pentru Fond care decurge din caracterul necorespunzător al 

proceselor interne și din erori umane și deficiențe ale sistemelor societății de administrare a investițiilor 

sau din evenimente externe și include riscul juridic și de documentare și riscul care decurge din procedurile 

de tranzacționare, decontare și evaluare desfășurate în numele Fondului. 

Riscul de credit: este riscul de pierdere ca urmare a modificarii adverse a bonitatii contrapartidei sau 

emitentului respectivului instrument financiar. Riscul de credit apare in legatura cu orice fel de creante si 

consta in riscul ca debitorii sa nu fie capabili sa-si indeplineasca obligatiile (la timp sau in totalitatea lor) 

din cauza falimentului sau a altor cauze de aceeasi natura. 

Risc de lichiditate. Acesta reflecta incapacitatea unei piete de a converti in lichiditati anumite instrumente 

financiare tranzactionate in cadrul acesteia in cantitatea dorita si la momentul dorit. In cazul anumitor 

valori mobiliare si/sau instrumente financiare lichiditatea acestora poate sa nu atinga nivelul dorit, 

respectiv poate fi relativ greu in a gasi cumparatori/vanzatori pentru instrumentele respective. Drept 

consecinta valorificarea unor instrumente din portofoliul Fondului ar putea intampina greutati.  

Risc de modificare a cadrului de reglementare si, in special, a legislatiei fiscale. Atat legislatia romana, 

cat si normele fiscale straine referitoare la activitatea de administrare a organismelor de plasament colectiv 

se pot modifica defavorabil (majorarea impozitelor, introducerea de impozite, reducerea sau suspendarea 

unor inlesniri fiscale), drept care Fondul, respectiv investitorul ar putea datora in viitor impozite mai mari 

decat cele actuale. Se poate intampla ca Fondul sa fie supus unor impozite – pentru veniturile realizate din 

investitii – pe care nu le putea prevede la data stabilirii politicii de investitiei. 

Riscul de neplata in legatura cu tranzactiile cu instrumente financiare derivate. Modificarile 

nefavorabile aparute in bonitatea, respectiv administrarea activitatii proprie participantilor la tranzactii cu 

instrumente financiare derivate pot produce efecte nefavorabile asupra platii catre Fond a profitului realizat 

prin tranzactiile respective.” 

 

- orice restricţie aplicabilă privind investiţiile, conform limitelor investitionale prevazute in Prospect 

de emisiune avizat de ASF in 2018: 

“Limite investitionale: 

▪ Fondul nu poate detine mai mult de 10% din activele sale în actiunile mentionate la alin. 3.5.1 lit. a) - 

c) si în instrumentele pietei monetare mentionate la art. 82 lit. a) si b) din OUG nr. 32/2012 emise de 

un singur emitent. Aceastã limitã poate fi majoratã pânã la 40% cu conditia ca valoarea totalã a 

actiunilor si a instrumentelor pietei monetare mentionate anterior detinute de un Fond specializat în 

investitii în actiuni în fiecare din emitentii în care are detineri de peste 10% sã nu depãseascã în nici un 

caz 80% din valoarea activelor sale. 

▪ Fondul nu poate detine mai mult de 60% din activele sale în instrumente financiare emise de entitãti 

apartinând aceluiasi grup. În cazul grupului din care face parte S.A.I. care administreazã Fondul 

aceastã limitã este de 50%. 

▪ Valoarea depozitelor bancare ale Fondului constituite la aceeasi institutie de credit nu poate reprezenta 

mai mult de 20% din activele Fondului. 

▪  Valoarea conturilor curente si a numerarului detinut de Fond trebuie sã nu depãseascã 10% din 

activele sale.” 

 

- situaţiile în care FIA poate utiliza efectul de levier, tipurile şi sursele de levier autorizate şi riscurile 

asociate acestuia, orice restricţie în utilizarea efectului de levier şi orice acorduri de reutilizare a activelor 

şi a garanţiilor, precum şi informaţii privind nivelul maxim al efectului de levier pe care AFIA sunt 

îndreptăţiţi să îl utilizeze pentru FIA – nu este cazul;       

2) o descriere a procedurilor prin care FIA îşi poate schimba strategia sau politica de investiţii ori 

ambele;       
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Strategia si politica de investiţii a FOA se modifica de catre SAI SAFI INVEST S.A. si face obiectul 

avizarii de catre ASF. 

3) o descriere a principalelor implicaţii juridice ale relaţiei contractuale stabilite în scopul investirii, 

inclusiv informaţii cu privire la jurisdicţie, legislaţia aplicabilă şi eventuala existenţă a unor instrumente 

juridice care să permită recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pe teritoriul pe care este 

stabilit FIA;       

SAI SAFI INVEST SA initiaza un Contract de Societate, guvernat de prevederile generale ale noului Cod 

Civil Roman referitoare la societatea civila precum si de dispozitiile speciale prevazute de legislatia 

specifica in vigoare aplicabila. 

Conform contractului de societate, obligaţiile SAI SAFI INVEST S.A. sunt urmatoarele: 

a) sa indeplineasca  formalitatile legale si procedurile necesare pentru inregistrarea si functionarea in 

bune conditii a Fondului; 

b) sa defineasca strategia de investitii pe termen scurt, mediu si lung; 

c) sa efectueze din proprie initiativa plasamentul disponibilitatilor financiare ale Fondului in 

instrumente financiare, in acord cu strategia de investitii a acestuia;  

d) sa contracteze imprumuturi in contul  Fondului cu respectarea prevederilor legale in vigoare; 

e) sa asigure fluxul de informatie, centralizarea si selectarea datelor si realizarea evidentelor necesare 

desfasurarii activitatii Fondului in conditii optime; sa tina evidenta detinatorilor de unitati de fond, 

evidenta zilnica a evolutiei activelor nete, a operatiunilor contabile ale Fondului si a valorii 

unitatilor de fond; 

f) sa intocmeasca rapoarte periodice, in conditiile legii.  

g) orice alte activitati privitoare la administrarea Fondului, conform legislatiei in vigoare. 

 

Contractul va continua sa existe chiar daca unii dintre investitori se retrag, decedeaza, se initiaza procedura 

reorganizarii sau cea a lichidarii (numai in cazul persoanelor juridice investitori ai fondului).  

El va continua cu investitorii existenti si daca este cazul, cu mostenitorii sau succesorii in drepturi, ce vor fi 

obligati sa faca dovada legala a calitatii lor succesorale (investitori persoane juridice si fizice). 

Contractul este guvernat de legea romana aplicabila acestuia.  

Orice litigiu in legatura cu executarea sau interpretarea prezentului contract se va rezolva pe cale amiabila.  

In cazul in care o rezolvare amiabila nu va fi posibila in termen de maxim 30 de zile de la aparitia 

litigiului, se va incheia prin acord scris al partilor divergente un compromis prin care se va stabili 

tribunalul arbitral si procedura de numire a arbitrilor pentru solutionarea litigiului pe calea arbitrajului 

comercial, sau acesta va fi supus spre solutionare instantelor de drept comun.  

 

4) identitatea AFIA, a depozitarului, a auditorului şi a oricăror alţi furnizori de servicii ai FIA şi o 

descriere a îndatoririlor acestora, precum şi a drepturilor investitorilor;       

Identitatea AFIA:  

SAI SAFI INVEST S.A., societate autorizata in calitate de societate de administrare a investitiilor prin 

Autorizatia ASF nr. 679/08.04.2008, Nr. de inregistrare in Registrul ASF PJR05SAIR/400012 si 

inregistrata la ASF si in calitate de administrator de fonduri de investitii alternative prin Atestatul nr. 

17/21.06.2018, Nr. de inregistrare in Registrul ASF PJR071AFIAI/400006. 

Identitatea Depozitarului: 

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, cu sediul in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, 

inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/608/1991, cod unic de inregistare RO361579, 

inscrisa in Registrul special al A.S.F. cu nr. PJR10DEPR/400007, in baza Contractului de depozitare si 

custodie nr. 2218/22.08.2018. 
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Identitatea auditorului financiar: 

 S.C. EXPERT AUDIT S.R.L., cu sediul social in Tulcea, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, 

ap.13, telefon 0240 517899, fax 0240 511181, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J 36 / 

214 / 2001, Cod Unic de Inregistrare 14058398, autorizatie CAFR nr. 137/24.01.2002, reprezentata prin d-

na RODICA PIRLOG, in calitate de Administrator. 

Identitatea persoanei responsabile cu activitatea contabila (activitate externalizata): 

SC NICOLESCU SI ASOCIATII SRL, cu sediul social in Bucuresti, Calea Mosilor nr. 312, bloc 62, sc. 

1, parter, CUI 1453356, J40/2271/2002, Autorizatie CECCAR 5191, reprezentata prin d-na VIOLETA 

NICOLESCU, in calitate de Administrator. 

 

5) o descriere a modului în care AFIA respectă cerinţele prevăzute la art. 9 alin. (7) din Legea nr. 

74/2015 (capital iniţial de cel puţin echivalentul în lei a 125.000 euro, calculat la cursul de referinţă 

comunicat de Banca Naţională a României);  

 
Operatiunea de majorare a capitalului social al societatii de la 1.108.445 lei la 1.258.445 lei, aprobata prin 

Hotararea AGEA a Societatii nr. 16 din data de 18.12.2018 a fost autorizata de ASF prin Autorizatia 

nr.78/19.06.2019.  

In cursul anului 2019, SAI SAFI INVEST S.A. a reluat demersurile de reincadrare in limitele legale a 

capitalului initial al societatii, prin intermediul unei noi operatiuni de majorare a capitalului social prin 

emisiunea de actiuni cu prima. 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 04.11.2019. Astfel, 

AGEA a aprobat majorarea capitalului social al societatii prin aport de numerar cu suma de 10.065 lei, 

reprezentand 2013 actiuni noi, cu o valoare nominala de 5 lei/actiune si prima de emisiune de 195 

lei/actiune.  

 

6) o descriere a oricărei funcţii de administrare delegate de AFIA în conformitate cu anexa nr. 1 din 

Legea nr. 74/2015 şi a oricărei funcţii de custodie delegate de depozitar, identitatea delegatului şi orice 

conflicte de interese care pot apărea ca urmare a acestor delegări – nu este cazul;       

7) o descriere a procedurii de evaluare a FIA şi a metodologiei de determinare a valorii activelor, 

inclusiv metodele utilizate pentru evaluarea activelor greu de evaluat în conformitate cu art. 18 din Legea 

nr. 74/2015;  

In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (7) din Regulamentul nr. 10/2015, regulile de evaluare a 

activelor F.I.A. pe care le utilizează sunt cele prevăzute la art. 113-122 din Regulamentul nr. 9/2014. 

8) o descriere a administrării riscului de lichiditate al FIA, inclusiv drepturile de răscumpărare atât în 

situaţii normale, cât şi excepţionale, şi acordurile de răscumpărare cu investitorii, existente;       

In conformitate cu prevederile documentelor fondului, investitorii nu au drept de rascumparare decat in 

situatiile prevazute de art. 212 alin (4) si art. 216 din Regulamentul nr. 15/2004 referitor la modificarea 

documentelor de inregistrare ale Fondului. 

Pe perioada existentei fondului, investitorii isi pot vinde titlurile de participare detinute prin orice 

Intermediar autorizat sa tranzactioneze la Bursa de Valori Bucuresti.  

Rascumpararea titlurilor de participare in cazul prevazut la art. 212 alin (4) din Regulamentul ASF nr. 

15/2004,  are in vedere investitorii care nu sunt de acord cu modificarile viitoare intervenite la 

documentele avute in vedere la momentul inregistrarii fondului. In vederea exercitarii acestui drept, in 

cazul in care intervin modificari ale documentelor avute in vedere la momentul inregistrarii fondului, 

investitorii  care nu sunt de acord cu aceste modificari vor depune la sediul SAI SAFI INVEST SA, un 

formular de rascumparare in original insotit de toate documentele solicitate conform procedurii de 

rascumparare.  

In baza prevederilor art. 216 al Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 si ale Legii 297/2004 privind piata 

de capital, investitorii au drept de rascumparare la data de 23 iulie al fiecarui cel de-al zecelea an de 
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functionare, incepand cu data inregistrarii fondului la A.S.F. in calitate de AOPC cu o politica de investitii 

in actiuni. 

Pentru asigurarea lichiditatii, fondul isi poate plasa activele in depozite si instrumente ale pietei monetare 

si poate sa detina conturi curente si numerar in lei si valuta, in limitele prevazute de legislatia in vigoare 

pentru acest tip de fond. 

9) o descriere a tuturor comisioanelor, taxelor şi cheltuielilor care sunt suportate direct sau indirect 

de investitori, precum şi valoarea maximă a acestora, conform Prospectului de emisiune avizat de ASF 

in 2018:       

- comisionul de administrare perceput de Societate pentru administrarea activelor FOA  este de maxim 1% 

pe luna aplicat la valoarea activului net al fondului din luna precedenta; comisionul de administrare in 

vigoare este de 0,90% pe luna, aplicat la valoarea activului net al fondului din  luna precedenta. 

- comision de depozitare: 0,2% / an aplicat la valoarea lunara a activului net certificata de depozitar. 

- comisionul de pastrare in custodie a instrumentelor financiare – piata locala - Depozitarul Central : 

0,08%/an aplicat la valoarea valoarea medie lunara a portofoliului aflat in custodie; 

- cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor si alte cheltuieli legate direct sau indirect de 

tranzactionare; 

- cheltuieli cu comisioanele de rulaj şi alte servicii bancare; 

- cheltuieli cu dobanzile, in cazul contractarii de catre Fond a imprumuturilor in conditiile impuse de 

regulament; 

- cheltuieli cu cotele şi tarifele datorate ASF; 

- cheltuieli cu auditul financiar si IT; 

-  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. 

- cheltuieli de emisiune cu documentele Fondului (Prospect de emisiune, cheltuieli legate de realizarea si 

de transmiterea catre investitori a confirmarii tranzactiei, precum si cheltuieli legate de publicarea in presa 

a oricaror anunturi si rapoarte solicitate de reglementarile legale in vigoare); 

- contravaloarea sumelor datorate in contul imprumuturilor contractate in conditiile impuse de regulament 

- contravaloarea titlurilor de participare anulate (la pretul de rascumparare) si care nu au fost inca achitate 

investitorilor; 

- impozite datorate conform legislatiei fiscale in vigoare. 

 

10) o descriere a modului în care AFIA asigură tratamentul echitabil al investitorilor conform 

Prospectului de emisiune avizat de ASF in 2018 şi, dacă un investitor obţine tratament preferenţial sau 

dreptul de a obţine tratament preferenţial, descrierea respectivului tratament preferenţial, tipul de 

investitori care obţin un astfel de tratament preferenţial, precum şi, atunci când este cazul, legăturile lor 

juridice sau economice cu FIA sau AFIA;       

Titlurile de participare la fond reprezinta o detinere de capital a unei persoane fizice sau juridice in activele 

nete ale Fondului si este de un singur tip, inregistrata, dematerializata si confera detinatorilor ei drepturi si 

obligatii egale. 

11) ultimul raport anual în conformitate cu art. 21 din Legea nr. 74/2015 – prezentul raport este 

primul intocmit conform reglementarilor aplicabile AFIA;      

12) procedura şi condiţiile de emisiune şi de vânzare a titlurilor de participare prevazute in Prospectul 

de emisiune avizat de ASF prin Avizul nr. 186/26.06. 2018:     

SAI SAFI INVEST S.A. poate decide emisiunea ulterioara de noi titluri de participare la Fond in 

conformitate cu prevederile legale, ulterior avizarii de catre ASF a respectivelor modificari intervenite in 

documentele Fondului. 

 

13) cea mai recentă valoare a activului net al FIA sau cel mai recent preţ de piaţă pentru titluri de 

participare ale FIA, în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 74/2015;       
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La data de 28.02.2020, activul net al FOA calculat de administrator si certificat de depozitar era de 

5.354.299 lei, VUAN fiind de 0,9854 lei. 

14) - istoricul performanţelor FIA in cursul anului 2019;       

Evolutia comparativa a VUAN fata de preturile de referinta aferenta anului 2019 este prezentata la pct. 

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului, din cadrul prezentului Raport. 

 

15) identitatea brokerului principal: 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. 

- descriere a oricărui acord semnificativ al FIA cu brokerii săi principali şi a modului în care sunt 

gestionate conflictele de interese în relaţia cu aceştia: nu este cazul; 

- clauza din contractul încheiat cu depozitarul referitoare la posibilitatea de transfer şi reutilizare a activelor 

FIA şi informaţii privind orice eventual transfer al răspunderii către brokerul principal:     

„Art.6 Declaratiile si Garantiile Depozitarului/Custodelui 

1. Depozitarul/Custodele declară şi garantează că: (...)  

4. Custodele declara ca raspunderea sa nu este afectata de faptul ca Custodele a incredintat unei terte parti 

o parte din activele pe care FIA le pastreaza prin intermediul Custodelui si anume instrumentele financiare 

admise la tranzactionare pe piete externe, pastrate in custodia unui custode global/ local si/sau depozitar de 

instrumente financiare international, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 20 alin.14 si 15 din Legea 

74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

5. Nici Depozitarul/Custodele si nici persoanele delegate ale acestuia nu pote reutiliza Activele Detinute in 

Custodie care i-au fost incredintate; 

6.  Custodele va informa de indata AFIA în cazul în care aceasta constata faptul că separarea activelor, in 

conditiile Reglementarilor in Vigoare, nu este sau nu va mai fi suficientă pentru a asigura protecția 

necesară împotriva insolvenței tertilor carora le sunt delegate funcțiile de pastrare in siguranta a Activelor 

Detinute in Custodie ale FIA;” 

„Art.7 Raspunderea partilor 

1.  Depozitarul/Custodele isi va indeplini cu buna credinta  obligatiile stabilite prin prezentul contract  

2.  Custodele rasounde fata de FIA sau investitorii FIA pentru pierderea de catre Custode ori de catre o 

entitate terta careia i-a delegat custodia instrumentelor financiare. In cazul pierderii unui instrument 

financiar din custodie, Custodele returneaza fara intarziere FIA sau AFIA care actioneaza in numele 

FIA un instrument financiar identic sau cu o valoare corespunzatoare, cu luare in considerare a 

prevederilor art 6 pct.4. 

3.  Depozitarul/Custodele este raspunzator fata de FIA si fata de detinatorii de unitati de fond pentru  

pierderile suferite de acestia ca urmare a neindeplinirii intentionate sau din neglijenta a obligatiilor care 

ii revin in temeiul Reglementarilor in Vigoaresi a prevederilor prezentului contract. 
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4. 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.” 

 

16) o descriere a modului şi a momentului în care sunt furnizate informaţiile prevăzute la alin. (4) şi (5) din 

Legea nr. 74/2015 (FIA din Uniunea Europeană pe care AFIA îl administrează) – nu este cazul.    

17) cuantumul total al remuneraţiilor pentru exerciţiul financiar 2018, defalcat în remuneraţii fixe şi 

remuneraţii variabile, plătite de AFIA personalului său, şi numărul beneficiarilor, precum şi, atunci când 

este cazul, comisioanele de performanţă plătite de FIA;       

SAI SAFI INVEST S.A. nu acorda remuneratii variabile si nu primeste comisioane de perfomanta din 

partea FIA. 

Cuantumul total al remuneratiilor (total salarii brute) pentru exercitiul financiar 2019 de catre SAI SAFI 

INVEST S.A. a fost de 641.172 lei. 
 

18) cuantumul agregat al remuneraţiei, defalcat pentru persoanele aflate în funcţii de conducere şi 

pentru membrii personalului AFIA ale căror acţiuni au un impact semnificativ asupra profilului de risc al 

FIA (total salarii brute) – 499.474 lei, din care: 
- pentru persoanele aflate în funcţii de conducere (total salarii brute):  membrii Consiliului de 

Administratie si reprezentantii functiilor din Conducerea Superioara (Directorul General, Directorul 

General Adjunct si Inlocuitori de conducatori) – 377.875 lei;  
- personalul AFIA ale căror acţiuni au un impact semnificativ asupra profilului de risc al FIA (total salarii 

brute): administratorul de risc din cadrul Compartimentului de Administrare a Riscurilor; managerul de 

investitii din cadrul Departamentului de Plasamente Financiare; specialistul din cadrul Departamentului de 

Back - Office desemnat cu evaluarea activelor OPC administrat – 121.599 lei. 

 
Informaţiile contabile din rapoartele anuale sunt pregătite în conformitate cu standardele de contabilitate 

din România, care este stat membru de origine al FIA. 

Respectivele informaţii contabile sunt auditate de persoane abilitate prin lege în acest sens, în conformitate 

cu dispoziţiile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor 

financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, inscrisi ca membri ai Camerei 

Auditorilor Financiari din Romania si inregistrati in Registrul public electronic al auditorilor financiari şi 

firmelor de audit (“Registrul public electronic”), intocmit, actualizat si publicat de Autoritatea pentru 

Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, (“ASPAAS”), în calitate de autoritate de 

reglementare în domeniul auditului statutar şi de supraveghere a auditorilor financiari şi a firmelor de 

audit. 

Raportul de audit aferent anului 2019 este anexat la Raportul anual. 

Presedinte Director General,       Persoana responsabila cu activitatea contabila, 

Dana Jeaninne Lazar            SC NICOLESCU SI ASOCIATII SRL 

        Violeta Nicolescu 
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Anexa 1 

CURRICULUM VITAE 

LAZAR DANA JEANINNE – Presedinte Director General SAI SAFI INVEST S.A. 

Activitate profesionala: 

 

• 02 Decembrie 1996 – 04 Septembrie1998 – Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, astfel: 

- 02.12.1996 – 01.04.1997 – referent debutant; 

- 01.04.1997 – 04.09.1998 – reglementator piete capital asistent 

• 04 Septembrie 1998 -31 Decembrie 2000 – Cabinet Individual de Avocatura 

perioada in care am colaborat cu SAI Safi Invest SA pe baza de contract de consultanta prin care s-a asigurat 

permanent incadrarea societatii in prevederile aplicabile privind piata de capital. 

• 31 decembrie 2000 – 08 Iulie 2002 - SC Consulting Lex 2000 SRL 

perioada in care am colaborat cu SAI Safi Invest SA pe baza de contract de consultanta prin care s-a asigurat 

permanent incadrarea socoietatii in prevederile aplicabile privind piata de capital, precum si colaborare cu Libra 

Internet Bank pe baza de contract de consultanta prin care s-a asigurat permanent incadrarea socoietatii in prevederile 

aplicabile privind piata de capital. 

• 08 Iulie 2002 – 01.06.2011 - SC Top Consulting International SRL 

perioada in care: 

- colaborare cu SAI Safi Invest SA pe baza de contract de consultanta prin care s-a asigurat permanent incadrarea 

socoietatii in prevederile aplicabile privind piata de capital; 

- membru in Consiliul de Administratie al SC Bucuresti Turism SA – emitent tranzactionat pe piata Rasdaq - 

responsabil cu intocmirea raportarilor obligatorii conform CNVM nr. Regulamentului 1/2006; 

- colaborare cu SSIF Intervam SA - pe baza de contract de consultanta prin care s-a asigurat permanent incadrarea 

socoietatii in prevederile aplicabile privind piata de capital. 

- colaborare cu Libra Internet Bank pe baza de contract de consultanta pe diverse proiecte privind incadrarea 

socoietatii in prevederile aplicabile privind piata de capital. 

• 01.06.2011 – 01.05.2016 – DLJ Consulting International SRL perioada in care: 

- colaborare cu SAI Safi Invest SA pe baza de contract de consultanta prin care s-a asigurat permanent incadrarea 

societatii in prevederile aplicabile privind piata de capital; 

- membru in Consiliul de Administratie al SC Bucuresti Turism SA – emitent tranzactionat pe piata Rasdaq - 

responsabil cu intocmirea raportarilor obligatorii conform CNVM nr. Regulamentului 1/2006; 

 

In ultimii 10 ani am ocupat functiile de inlocuitor conducator la Safi Invest SA si functia de membru in Consiliul de 

Administratie al emitentului SC Bucuresti Turism SA. 

Educatie si calificare: 

 

1986-1990 Liceul St. Iosif – Rupea, jud. Brasov 

1991-1996 Universitatea Romano – Americana, Facultatea de Drept 

Aprilie 1998 – 

mai 1998 

Cursuri organizate U.S. Securities and Exchange Commission, Washington D.C – International 

Institute for Securities Market   Development  

   

 

CURRICULUM VITAE 

PRISACARIU MIHAELA CARMEN – Membru al Consiliului de Administratie al SAI SAFI INVEST S.A. 

Experienţa profesională  

Perioada 12 Martie 2014-Prezent  

Functia sau postul ocupat Departament Corporativ - Dir Marketing 

Denumire angajator S.S.I.F. INTERVAM S.A.  

Responsabilitati  Administrare contracte emitenti admisi la tranzactionare pe sistemul AeRO administrat de Bursa de 

Valori Bucuresti, conform Codului BVB  

• Asistenta in vederea intocmirii documentatiei de admitere pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO 

administrat de S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI a emitentilor pentru care INTERVAM detine 

calitate de Consultant autorizat  

• Realizarea de informari catre emitentii admisi pe piata AeRO, asistati de SSF INTERVAM SA, cu privire la 

obligatiile legale de raportare ce revin acestora conform prevederilor ASF in vigoare 

• Asistarea emitentilor in vederea adotarii si implementarii Codului de guvernanta corporativa al BVB 

aplicabil pentru sistemul AeRO  

• Elaborare materiale prezentare Intervam postate pe pagina web, la solicitarea conducatorului S.S.I.F. 
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• Colaborarea cu alte departamente ale SSIF in ceea ce priveste aspecte legate de implementarea 

reglementarilor ASF in cadrul Intervam 

• Realizarea de propuneri catre conducatori privind noi linii de bussines in cadrul Intervam, in conformitate cu 

noile reglementari emise de ASF. 

 

Perioada Mai 2011- 12 martie 2014 

Functia sau postul ocupat Avocat definitiv 

Responsabilitati  

• Acordarea de consultatii juridice catre clienti in domeniul pietei de capital si in materie comerciala , in 

conformitate cu standardele profesionale. 

• Acordarea de consultatii juridice privind participarea impreuna cu avocatii din cadrul unei Societati civile de 

Avocati din Romania la intocmirea ofertelor tehnice si financiare pentru participarea la selectiile organizate 

de anumite institutii ale Statului pentru contractarea serviciilor de consultanta juridica necesara initierii si 

finalizarii proceselor de privatizare a companiilor din portofoliul Statului.  

• Emiterea de opinii privind anumite operatiuni derulate pe piata de capital de catre actionari ai societatilor 

comerciale listate, emitenti, etc.  

• Redactarea de acte juridice in proiecte financiar-bancare privind restructurarea creditelor persoanelor 

juridice. 

• Consultanta juridica acordata emitentilor de valori mobiliare cu privire la operatiuni specifice derulate pe 

piata de capital (initiere oferte publice de preluare/cumparare, procese de retragere de pe piata a valorilor 

mobiliare, majorare capital social in numerar si/sau prin incorporarea creantelor, etc)  

 

Perioada Decembrie 2009-Februarie 2011 

Functia sau postul ocupat Director General 

Denumire angajator ASOCIATIA BROKERILOR  

Responsabilitati  

 • Implicare in procesul de reglementare a activitatii intermediarilor pe piata de capital, prin 

formularea de opinii pe marginea reglementarilor CNVM aplicabile membrilor Asociatiei precum si prin initierea 

unor proiecte de acte normative si propunerea acestora spre aprobarea CNVM.  

• Organizarea programului de formare profesionala continua pentru angajatii membrilor Asociatiei 

• Coordonarea activitatilor de vanzare/promovare a cursurilor specifice de piata de capital, organizarea de 

conferinte/seminarii avand ca tematica serviciile de investitii financiare 

• Actiuni de reprezentare a Intermediarilor in relatia cu autoritatile din piata de capital 

• Organizare de conferinte avand ca tema piata de capital si promovarea serviciilor de investitii financiare in 

randul publicului larg 

• Organizarea de dezbateri comune impreuna cu alte entitati/specialisti, in scopul cresterii standardelor 

profesionale ale Intermediarilor  

• Coordonarea activitatii curente a Asociatiei  

Tipul activitatii sau sectorul de activitate  

Piata de capital – asociatie non-profit si de formare profesionala a operatorilor si specialistilor din piata de capital 

 

Perioada Septembrie 2007-Decembrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Director Directia’’Piete de Capital’’ 

Numele şi adresa angajatorului MKB Nextebank  

Activităţi şi responsabilităţi principale   

• Management de proiect: autorizarea MKB Romexterra Bank pe piata de capital in calitate de : Intermediar 

autoprizat de CNVM, Participant la sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central, Participant 

la sistemul de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, Participant compensator la Fondul de Compensare a 

Investitorilor, Membru al Asociatiei Brokerilor. 

• Reprezentarea bancii in relatia cu CNVM, BVB si alte institutii ale pietei de capital privind activitatea 

curenta de tranzactionare, autorizare, raportare. 

• Palnificarea activitatilor zilnice, cuantificare si monitorizare rezultate, identificare masuri pentru rezolvarea 

acestora. 

• Management strategic privind: segmente de piata, tipuri de clienti vizati, politica de atragere a clientelei.  

• Coordonarea, monitorizarea activitatii colegilor angajati in cadrul Directiei Piete de Capital si a expertului 

conformitate din cadrul bancii, pentru a asigura atingerea obiectivelor pe linie de piata de capital si conformitatea cu 

reglementarile legale in vigoare. 

• Managementul, coordonarea si implementarea proiectului privind elaborarea documentatiei standard de 

intermediere a MKB Romexterra Bank in relatia cu clientii de retail si profesionali pe piata de capital. 



 

 

 

 26 

• Prezentarea de rapoarte de management catre Comitetul executiv al MKB Romexterra Bank si MKB Bank 

Zrt (actionar majoritar al bancii), discutarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de activitate anual si 

implementarea acestuia  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Intermediere financiara pe piata de capital  

 

Perioada Octombrie 2006 – Septembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Avocat definitv 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

• Acordarea de consultatii juridice catre clienti in materie comerciala, in conformitate cu standardele 

profesionale impuse de Baroul de Avocati Bucuresti 

• Acordarea de consultatii juridice privind delistarea anumitor societati comerciale de pe piata reglementata 

administrata de Bursa de Valori Bucuresti, intocmirea documentatiei juridice si specifice, conform cerintelor 

Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare  

 

Perioada 2002-2006 

Funcţia sau postul ocupat Director General 

Denumire angajator SSIF ACTIVE INTERNATIONAL S.A. - Societate de servicii de investitii financiare pe piata de 

capital 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Managementul activitatii curente 

- reprezentarea companiei in relatia cu CNVM si alte institutii ale pietei de capital 

- punerea in practica a proiectelor si actiunilor companiei 

- analiza rapoartelor zilnice de tranzactionare aferente activitatii conturilor clientilor si contului „house” 

- efectuarea de intalniri zilnice cu departamentul de operatiuni din cadrul companiei pentru identificarea 

posibilelor investitii bursiere pe contul „house” 

- analiza zilnica a activitatii brokerilor companiei, pornind de la obiectivele de vanzari transmise de catre 

managementul companiei 

- analiza situatiei financiare a companiei, impreuna cu Directorul financiar-contabil: analiza venituri generate 

de agentiile companiei; analiza veniturilor generate de catre brokerii arondati sediului central; analiza costurilor 

companiei, estimari ale evolutiei viitoare 

- intalniri cu clientii companiei, in scopul evaluarii serviciilor oferite de catre companie, precum si in vederea 

determinarii obiectivelor propuse de catre clienti, cu privire la activitatea investitionala derulata pe contul acestora 

(necesitatea furnizarii de noi informatii, date, rapoarte de analiza complexe, evaluarea comisionului practicat de catre 

companie comparativ cu serviciile de tranzactionare oferite, etc) 

- analiza lunara a stadiului obiectivelor strategice asumate prin bugetul anual si propunerea de masuri / metode 

de atingere a acestora 

- training-uri efectuate cu angajatii companiei (control intern, vanzari, comunicare) 

 

Activitati de supraveghere si control 

- colaborarea cu reprezentantul CCI in scopul determinarii modalitatilor reale si eficiente de control a 

activitatii derulate de catre angajatii companiei 

- analiza periodica a respectarii legislatiei in vigoare de catre agentii de investitii financiare si angajatii 

companiei 

- monitorizarea zilnica a activitatii desfasurate de catre brokeri 

- coordonarea procesului de redactare a procedurilor interne ale companiei, in conformitate cu cerintele 

CNVM si ale actionarilor companiei 

                  

 Perioada Martie 2000 – Aprilie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Avocat definitiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

• Consultarea privind legislatia in vigoare aplicabila societatilor de servicii financiare (SSIF); redactarea 

documentelor de organizare si functionare in cadrul SSIF; redactarea contractelor de intermediere si a 

anexelor aferente 

• Consultanta juridica privind achizitii pe piata de capital de catre persoane fizice si /sau juridice prin: 

tranzactii directe, oferte publice de vanzare/cumparare/preluare. 

• Consultanta juridica acordata emitentilor pentru operatiuni de piata de capital (rascumparare de actiuni, 

modificari capital social, organizari adunari generale ale actionarilor, rapostari continue cerute de Comisia 

Nationala a Valorilor Mobiliare) 

• Acordare de consultanta juridica comerciala si civila 

• Redactare de contracte civile si comerciale 

 

Numele şi adresa angajatorului CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT  
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanta juridica  

Educaţie şi formare  

Calificarea / diploma obţinută  

Atestat Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare nr. 274/2006 privind certificarea experientei-Lector  

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite  

Legislatia valorilor mobiliare 

Tipuri de instrumente financiare si operatiuni derulate/tranzactionate pe piata de capital  

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare COMISIA NATIONALA A VALORILOR 

MOBILIARE  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire curs Agent pentru servicii de investitii financiare  

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite  

Preluare ordine de la clienti pe piata de capital  

Legislatia valorilor mobiliare  

Tipuri de servicii de investitii financiare derulate pe piata de capital  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare CENTRUL DE PREGATIRE FINANCIARA 

MILLENIUM  

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  

 

Perioada 1991 – 1996 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti  

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite  

Drept civil si drept procesual civil; Drept commercial; Drept administrativ, alte materii juridice  

 

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba(i) maternă(e) ROMANA  

Permis de conducere Categoria B 

Competenţe şi aptitudini organizatorice  

Abilitati de comunicare, negociere 

Capacitate de planificare si organizare  

Conducere, monitorizare si control  

Capacitate de analiza  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Utilizare excelentă a instrumentelor Microsoft Office™ 

(Word™, Excel™ şi PowerPoint™), Internet Explorer 

 

 

CURRICULUM VITAE NEGULESCU ANDREI – membru al Consiliului de Administratie al SAI SAFI  

INVEST S.A. 

Experienţa profesională  

Perioada Septembrie 2016 – prezent 

Functia sau postul ocupat Administrator 

Denumire angajator SC FIDES CAPITAL ADVISORS SRL 

Responsabilitati Atributii de adminstrator conform prevederilor Legii nr. 31/1990  

republicata si prevederile actului constitutiv al societatii. 

Perioada Iunie 2014 – Iulie 2014  

Functia sau postul ocupat Director investitii 

Denumire angajator SAI ZEPTER SA – reglemetata de catre ASF 

Responsabilitati  Administrarea investitiilor celor 3 fonduri deschise de investitii administrate  

de SAI ZEPTER SA, Zepter Actiuni, Zepter Mixt si Zepter Obligatiuni cu active totale 

de aprox. 4,5 milioane de euro. 

Perioada August 2011 – Iunie 2014  

Functia sau postul ocupat Director General Adjunct 

Denumire angajator SAI ZEPTER SA – reglemetata de catre ASF 
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Responsabilitati  •  Conducerea, organizarea si gestionarea activitatii societatii conform 

dispozitiilor  

art.143 din Legea 31/1990 si art.60 din Legea 297/2004. 

• Administrarea investitiilor celor 3 fonduri deschise de investitii administrate  

de SAI ZEPTER SA, Zepter Actiuni, Zepter Mixt si Zepter Obligatiuni cu 

active  

totale de aprox. 4,5 milioane de euro. 

Perioada Aprilie 2011 – August 2011  

Functia sau postul ocupat Director investitii 

Denumire angajator SAI ZEPTER SA – reglemetata de catre ASF 

Responsabilitati  Administrarea investitiilor celor 3 fonduri deschise de investitii administrate  

de SAI ZEPTER SA, Zepter Actiuni, Zepter Mixt si Zepter Obligatiuni cu active totale 

de  

aprox.  

4,5 milioane de euro. 

Perioada Iunie 2008 – Martie 2010  

Functia sau postul ocupat Director investitii 

Denumire angajator PRIMA PENSIE FOND DE PENSII SA – reglemetata de catre CSSPP 

Responsabilitati  Administrarea investitiilor FPAP PRIMA PENSIE cu active totale de aprox. 1,5 

milioane  

de euro. 

Perioada Septembrie 2007 – Iunie 2008  

Functia sau postul ocupat Sef compartiment Contrl Intern 

Denumire angajator SSIF IFB FINWEST SA, sucursala Bucuresti – reglemetata de catre  

CNVM 

Responsabilitati  Atributii de control in vederea asigurarii respectarii de catre SSIF si  

angajatii sai a legilor, regulamentelor, instructiunilor si procedurilor 

 incidente pietei de capital, precum si a regulilor si procedurilor interne  

ale societatii. 

Perioada Mai 2006 – Septembrie 2007  

Functia sau postul ocupat Analist Financiar 

Denumire angajator SSIF EGNATIA SECURITIES SA – reglemetata de catre CNVM 

Responsabilitati  Realizarea de rapoarte de analiza macroeconomice, sectoriale, analize financiare ale  

companiilor listate si informari zilnice despre evolutia BVB. 

Perioada Iulie 2005 – Mai 2006 

Functia sau postul ocupat Analist Financiar 

Denumire angajator SSIF EUROPEAN SECURITIES SA – reglemetata de catre CNVM 

Responsabilitati  Realizarea de rapoarte de analiza macroeconomice, sectoriale, analize financiare ale  

companiilor listate si informari zilnice despre evolutia BVB. 

Perioada Februarie 2005 – Iulie 2005 

Functia sau postul ocupat Sef compartiment Control Intern 

Denumire angajator SAI SIRA SA – reglemetata de catre CNVM 

Responsabilitati  Atributii de control in vederea asigurarii respectarii de catre SAI si angajatii  

sai a legilor, regulamentelor, instructiunilor si procedurilor incidente pietei  

de capital, precum si a regulilor si procedurilor interne ale societatii. 

Perioada Octombrie 2001 – Februarie 2005 

Functia sau postul ocupat Director de Marketing si Comunicare 

Denumire angajator SAI SIRA SA – reglemetata de catre CNVM 
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Responsabilitati  Atribuţii: promovarea imaginii fondului; relaţia cu presa si cu investitorii fondului; 

relaţia cu CNVM si UNOPC; rapoarte periodice privind activitatea fondului; analiza 

pieţei financiare (evoluţii şi tendinţe); participare activă la stabilirea şi aplicarea 

strategiilor şi politicilor de investiţii; rezolvarea problemelor legate de programele 

informatice. 

Proiect: formulare cerinte, testare si implementare programe informatice de 

tranzactionare si centralizare a unitatilor de fond 

Educaţie şi formare  

Perioada Martie 2014 – Aprilie 2014 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

ROMANIAN BANKING INSTITUTE 

ATTF Luxembourg  

Calificarea / Diploma obtinuta ACI Dealing Certificate Preparation Course: Money Markets:  

Products & Market Discipline 

Perioada Septembrie 2007 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Centrul de pregatrire financiara „MILLENIUM”  

Calificarea / Diploma obtinuta Curs pentru personalul din cadrul Compartimentului de Control  

Intern 

Perioada 2011 – 2013 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

AAF  

Calificarea / Diploma obtinuta Cursuri de pregatire profesionala continua pentru functia de  

Conducator 

Perioada Martie 2006 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Centrul de pregatrire financiara „MILLENIUM”  

Calificarea / Diploma obtinuta Curs de Consultanti de Investitii 

Perioada Noiembrie 2004 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

UNOPC 

Calificarea / Diploma obtinuta Curs pentru personalul din cadrul Compartimentului de  

Control Intern 

Perioada Octombrie 2000 - Noiembrie 2000 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

CENTRUL DE PREGATIRE INFORMATICA SA 

Calificarea / Diploma obtinuta Curs de perfectionare administrator retea WIN-NT 

Perioada 1997 – 2001 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

ASE Bucuresti – Facultatea de Management 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Specializare Managementul Firmei  

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba(i) maternă(e) ROMANA  

Limba engleza Nivel avansat 

Permis de conducere Nu 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Administrarea investitiilor financiare 

Abilitati de organizare, comunicare, negociere si planificare; 

Conducerea, monitorizarea si controlul departamentelor din cadrul  

unei companii; 
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Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Utilizare excelentă a instrumentelor Microsoft Windows, Microsoft  

Office,  Internet Explorer 

 

 

 CURRICULUM VITAE - GABRIELA IVAN – Director General Adjunct al SAI SAFI INVEST S.A. 

 
EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ  

01.04.2017 – in 

prezent 

Director General Adjunct 

 Societatea de Administrare a Investitiilor SAI SAFI INVEST S.A. 

Str. Stefan Greceanu nr. 4, sector 2, Bucuresti, Romania ; www.safi.ro 

email : office@safi.ro; gabi.ivan@safi.ro 

 

Responsabilitati principale: 

-Administrarea și buna desfăşurare a activităţilor Societatii, inclusiv pentru punerea în aplicare a 

politicilor, strategiilor și atingerea obiectivelor Societatii;  

-Respectarea procedurilor/politicilor/reglementărilor interne ale Societatii in ceea ce priveste conditiile si 

cerintele privind ocuparea unei functii de conducere, precum si a prevederilor privind recrutarea, 

selectarea si numirea  membrilor conducerii superioare și reînnoirea mandatului celor existenți in cadrul 

Societatii;  

-Indeplinirea permanenta a cerintelor legale de competență profesională şi experienţă relevantă în 

conformitate cu activitatea desfăşurată și adecvate atribuțiilor alocate, a celor privind cunoștințe privind 

legislația aplicabilă și bunele practici și asigurarea că dau in permanenta dovadă de bună reputație și 

integritate; 

-Furnizarea catre consiliul de administratie de informații calitative și cantitative în timp util, la solicitarea 

acestuia sau din proprie iniţiativă ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor în mod operativ și eficient;  

-Este responsabila pentru integralitatea și corectitudinea raportărilor și a altor informații cu privire la 

activitatea și situația financiară a Societatii, conform legislației specifice aplicabile, precum si pentru 

respectarea termenelor de raportare a informatiilor prevazute de legislatia aplicabila Societatii; 

-Avizeaza procedurile si politicile ori normele interne ale Societatii prevazute de legislatia specifica 

aplicabila si reglementarile emise de ASF privind sistemul de guvernanta corporativa in cadrul Societatii.  

27/10/2016 – 

31.03.2017 

Persoana responsabila cu evaluarea si administrarea riscului 

 Societatea de Servicii de Investitii Financiare INTERVAM S.A. 

Str. Mircea Vulcanescu nr. 79, sector 1, 010815 Bucuresti (România) www.intervam.com 

Responsabilitatile postului: 

-Creeaza sisteme de implementare a politicilor de administrare a riscurilor semnificative; 

-Asigura informarea Consiliului de Administratie asupra problemelor si evolutiilor semnificative care ar putea 

influenta profilul de risc al SSIF; 

-Dezvolta politici si proceduri adecvate pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul riscurilor 

semnificative; 

-Propune spre aprobare Consiliului de Administratie metodologii si modele adecvate pentru evaluarea riscurilor si 

limitarea expunerilor; 

-Propune spre aprobare Consiliului de Administratie limite corespunzatoare privind expunerea la riscuri, inclusiv 

pentru conditii de criza, in conformitate cu marimea, complexitatea si situatia financiara a SSIF, precum si 

proceduri necesare pentru aprobarea exceptiilor de la respectivele limite; 

-Propune spre aprobare Consiliului de Administratie angajarea SSIF in noi activitati, pe baza analizei riscurilor 

semnificative aferente acestora; 

-Analizeaza masura in care planurile alternative de care dispune SSIF corespund situatiilor neprevazute cu care 

aceasta s-ar putea confrunta; 

-Prezinta Consiliului de Administratie informari suficient de detaliate si oportune, care sa permita acestuia sa 

cunoasca si sa evalueze performanta conducerii in monitorizarea si controlul riscurilor semnificative, potrivit 

politicilor aprobate, precum si performanta de ansamblu a SSIF; 

-Informeaza anual Consiliul de Administratie asupra situatiei expunerilor SSIF la riscuri si imediat, in cazul in 

http://www.safi.ro/
mailto:office@safi.ro
mailto:gabi.ivan@safi.ro
http://www.intervam.com/
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care intervin schimbari semnificative in expunerea curenta sau viitoare a SSIF la riscurile respective; 

-Stabileste sisteme de raportare corespunzatoare a aspectelor legate de riscuri; 

-Stabileste competentele si responsabilitatile pentru administrarea si controlul expunerilor la riscuri. 

-Participa activ la elaborarea strategiei SSIF Intervam SA privind administrarea riscurilor, in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare aplicabile in materie de risc si dispozitiilor Regulamentului nr. 3/2014 emis de 

Autoritatea de Supraveghere Financiara; 

-Se implica in mod activ in toate deciziile privind administrarea riscurilor semnificative, in conformitate cu 

dispozitiile Regulamentului nr. 3/2014 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara; 

-Raporteaza direct si imediat catre Consiliul de Administratie al societatii si catre coordonatorul direct ierarhic 

superior (unul din conducatorii societatii), precum si, dupa caz, catre Comitetul de audit cu atributii pe linie de 

risc, catre conducatori si catre  Autoritatea de Supraveghere Financiara,  face sesizari si avertizeaza aceste 

organisme de conducere/entitati, atunci cand este cazul, daca au loc evolutii specifice ale riscurilor care afecteaza 

sau ar putea sa afecteze institutia in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 3/2014 emis de A.S.F. si cu 

cele ale Regulamentului (UE) nr.575/2013 

-Aplica si implementeaza politica si strategia de risc a societatii aprobata de catre Consiliul de administratie, sa 

indeplineasca orice alte atributii care revin Ofiterului de risc in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 

32/2006 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

01/07/2006 – 

31.03.2017 

Reprezentant Compartiment de Control Intern 

Societatea de Servicii de Investitii Financiare INTERVAM S.A. 

Str. Mircea Vulcanescu nr. 79, sector 1, 010815 Bucuresti (România) www.intervam.com  

Responsabilitati: 

- monitorizarea si verificarea cu regularitate a aplicarii prevederilor legale incidente activitatii S.S.I.F. si a procedurilor 

interne, tinerea evidentei neregulilor descoperite; 

- asigurarea informarii societatii si a angajatilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pietei de capital; 

- avizarea documentelor transmise de S.S.I.F. catre C.N.V.M. in vederea obtinerii autorizatiilor prevazute de 

reglementarile C.N.V.M., precum si a raportarilor transmise C.N.V.M. si entitatilor pietei de capital; 

- prevenirea si propunerea de masuri de remediere a oricarei situatii de incalcare a legilor, reglementarilor in vigoare, 

incidente pietei de capital, sau a procedurilor interne ale societatii de catre S.S.I.F. sau de catre angajatii acesteia; 

- tinerea evidentei tuturor reclamatiilor primite de la clienti si a modului de solutionare a acestora; 

- analizarea si avizarea materialelor informative/publicitare ale S.S.I.F.; 

- asigurarea de utilizarea exclusiv personala de catre fiecare agent pentru servicii de investitii financiare a codurilor de 

acces si a parolelor transmise de entitatile pietei de capital; 

- raportarea catre consiliului de administratie, conducatorii si auditorii financiari a situatiilor de incalcare a legislatiei, a 

reglementarilor in vigoare sau a procedurilor interne. 

Tipul sau sectorul de activitate : Activităţi financiare şi de asigurări  

24/09/2008 – 

22/04/2014 

Director General Adjunct (Conducator) 

Societatea de Servicii de Investitii Financiare INTERVAM S.A. 

Str. Mircea Vulcanescu nr. 79, sector 1, Bucuresti (România) www.intervam.com  

Responsabilitati 

Asigurarea conducerii efective a SSIF in calitate de conducator, conform dispozitiilor legale in vigoare: 

• coordonarea intreagii activitati a SSIF, in relatiile cu orice institutie a statului si/sau privata; 

• reprezentarea SSIF in relatia cu ASF, Depozitarul Central, BVB, SIBEX si/sau operator de piata/piata 

reglementata si autorizata de ASF si/sau alte sisteme alternative de tranzactionare reglementate si autorizate de 

ASF (ATS); 

• supervizarea activitatii directorilor de departament si a fiecarui serviciu in parte din cadrul departamentelor; 

• primirea corespondentei SSIF cu orice institutie a statului si/sau alti terti si distribuirea catre departamentul care 

raspunde direct de respectiva speta. 

• aprobarea detaliilor aferente proiectarii procesului intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri - 

conceptele tehnice, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 3/2014 emis de Autoritatea de 

Supraveghere Financiara; 

• raportarea catre organul de conducere in functia sa de supraveghere (Consiliul de administratie) - Raportul 

privind rezultatele procesului intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri al S.S.I.F.; 

http://www.intervam.com/
http://www.intervam.com/
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• raportarea catre A.S.F. a nivelulului excedentului/deficitului de capital rezultat în urma procesului intern de 

evaluare a adecvarii capitalului la riscuri. Modul de raportare, precum şi frecventa transmiterii - conform 

Standardul tehnic de implementare emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013. 

Tipul sau sectorul de activitate : Activităţi financiare şi de asigurări  

01/02/2004 – 

01/06/2006 

Reprezentant Compartiment de Control Intern 

Societatea de Servicii de Investitii Financiare REX – SSIF S.A., Bucuresti (România)  

01/09/2002 – 

01/02/2004 

Consilier 

Societatea de Servicii de Investitii Financiare GM INVEST S.A. Bucuresti, Bucuresti (România)  

01/10/2000 – 

01/09/2002 

Director General al Departamentului Autorizare - Reglementare 

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE, Bucuresti (România)  

Coordonarea activitatii si personalului din cele trei directii ale Departamentului: Directia Intermediere  

Financiara, Directia Organisme de Plasament Colectiv, Directia Burse de Marfuri. 

01/05/2000 –  

01/09/2000 

Reglementator piete de capital - Serviciul Registre Independente, SNCDD, cenzori externi independenti,  

consultanti de plasament si agenti custode - Departamentul Reglementarea Pietei si Intermediere Financiara 

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE, Bucuresti (România)  

Elaborarea de proiecte de reglementari specifice si autorizarea entitatilor mentionate. 

01/05/1997 – 

01/05/2000 

Reglementator Piete de Capital - Serviciul Organisme de Plasament Colectiv - Departamentul Reglementarea  

Pietei si Intermediere Financiara 

COMISIA NATONALA A VALORILOR MOBILIARE, Bucuresti (România)  

Elaborarea de proiecte de reglementari specifice si autorizarea organismelor de plasament colectiv (fonduri  

deschise de investitii, societati de investitii, societati de administrare, societati de depozitare), agenti custode,  

consultanti de plasament in valori mobiliare.  

01/12/1995 – 

01/05/1997 

Referent de specialitate - Departamentul Reglementarea Pietei si Intermediere Financiara 

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE, Bucuresti (România)  

Elaborarea reglementarilor privind valorile mobiliare si autorizarea institutiilor pietei. 

01/03/1995 – 

01/12/1995 

Referent de specialitate - Departamentul Reglementari 

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE, Bucuresti (România)  

Elaborarea reglementarilor privind valorile mobiliare. 

01/10/1994 – 

01/02/1995 

Referent de specialitate - Departamentul Oferta Publica 

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE, Bucuresti (România)  

Autorizarea ofertelor publice. 

01/05/1994 – 

01/10/1994 

Referent de specialitate - Departamentul Oferta Publica 

MINISTERUL FINANTELOR - AGENTIA VALORILOR MOBILIARE, Bucuresti (România)  

Autorizarea ofertelor publice. 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/10/1993 – 

01/05/1994 

Contabil Sef 

UNIVERSITATEA EUROPA ECOR S.R.L., Bucuresti (România)  

Coordonarea activitatii financiar - contabile a societatii si a personalului de specialitate din subordine. 

 Diploma economist  

Academia de Studii Economice, Bucuresti (România)  

Facultatea Finante, Banci si Contabilitate - promotia 1993 

11/1994 – 

11/1994 

British Know How Fund/Garside, Miller & Associates, Bucuresti (România)  

Seminar "Reglementarea Pietei de Capital din Romania" 

10/1995 – 

10/1995 

  

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE, Bucuresti (România)  

Tur de studiu al organismelor de compensare, decontare si depozitare a valorilor mobiliare - Frankfurt, 

Germania 

11/1995 – 

11/1995 

  

International Finance Services (Canada) in colaborare cu Guvernul Canadei, Montreal (Canada)  

Stagiu de pregatire in domeniul reglementarii pietelor financiare la Comisia de Valori Mobiliare din Quebec - Montreal, 

Canada 

02/1996 – 

02/1996 

  

United States Agency for International Development (USAID) si Booz Allen Group USA, Bucuresti (România)  

Seminar de fonduri mutuale si analiza financiara  

09/1996 – 

09/1996 

  

United States Agency for International Development (USAID), Budapesta (Ungaria)  

Program tehnic de cooperare in domeniul finantelor . 

 

01/1997 – 

01/1997 

 Diploma de 

agent de 

custodie 

USAID, SNCDD si Intrados Group USA, Bucuresti (România)  

Seminar privind elementele operationale de custodie a valorilor mobiliare (test promovat). 

02/1997 – 

02/1997 

  

Institutul Roman de Valori Mobiliare (IRVM), Bucuresti (România)  

Curs de analiza financiara.  

02/2001 – 

02/2001 

  

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) si Uniunea Nationala a Organismelor de Plasament Colectiv 
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COMPETENŢE PERSONALE  

 

 

 

 

(U.N.O.P.C.), Bucuresti (România)  

Curs privind activitatea organismelor de plasament colectiv in valori mobilare.  

10/11/2003–

14/11/2003 

  

Centrul de Pregatire Financiara MILLENIUM, Bucuresti (România)  

Curs pentru reprezentantii Compartimentului de Control Intern din cadrul societatilor de servicii de investitii financiare. 

23/01/2006 – 

28/01/2006 

  

Centrul de Pregatire Financiara MILLENIUM 

Curs pentru reprezentantii Compartimentului de Control Intern din cadrul societatilor de servicii de investitii 

financiare. 

 Asociatia Brokerilor, Bucuresti (România)  

Cursuri anuale de formare profesionala continua 

  

Decembrie 2017 Asociatia Administratorilor de Fonduri (A.A.F.), Predeal, Romania 

 Curs de formare profesionala continua 

Limba(i) 

maternă(e) 

Română 

Alte limbi străine 

cunoscute 
ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

Engleză C2 C2 C2 C2 C2 

 • Test profesional de limba engleza - organizat si sustinut la "Partners for International Education and 

Training" (PIET) - Bucuresti, iunie 1996  

Franceză C2 C2 C2 C2 C2 

Germane A2 A2 A2 A2 A2 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

 

Competenţe de comunicare - bune abilităţi de comunicare si interactiune cu personalul, dobândite în urma experienţei mele ca 

director, cat si in calitate de lector la organisme de formare profesionala pe piata de capital; 

 

Competenţe organizaţionale/ 

manageriale 

• leadership (în perioada 2000 - 2002, in care am coordonat un colectiv compus din peste 10 

persoane; 

• bune competenţe de organizare dobândite in calitate de lector la organisme de formare 

profesionala, responsabil cu organizarea prezentărilor catre cursanti; 

Competenţe dobândite la locul de 

muncă 
• o bună cunoaştere a proceselor de control din cadul SSIF si a riscurilor semnificative ce pot afecta 

activitatea curenta ( responsabil cu activitatea de control intern si cu activitatea de administrare a 

riscurilor din cadrul societatii); 

• bun mentor (in calitate de persoana responsabila cu spalarea banilor am realizat instruirea şi 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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formarea angajaţilor in acest domeniu). 

Competenţă digital AUTOEVALUARE 

Procesarea 

informaţiei 
Comunicare 

Creare de 

conţinut 
Securitate 

Rezolvarea 

de probleme 

 
Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

elementar 
Utilizator elementar 

 Competentele digitale - Grilă de auto-evaluare  

 
- buna stapanire a pachetului Office (procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentari); 

- bune cunostinte de editare foto, dobandite ca fotograf amator. 

Permis de conducere  B 

Articole publicate in 

ZIARUL FINANCIAR 
Teme: 

- aspecte privind supravegherea activitatii de custodie a valorilor mobiliare, desfasurata de societatile 

bancare; 

- modalitatea de desfasurare a activitatii de depozitare a activelor fondurilor deschise de investitii si 

societatilor de investitii, conform prevederilor legale in vigoare; 

- cadrul legal al activitatii de consultanta de plasament in valori mobiliare. 

Lector Cursuri profesionale sustinute in calitate de: 

Lector la Institututul Romano-Francez de Administrare a Intreprinderilor (IROFAI) - 1994; 

Lector la Institutul Roman de Valori Mobiliare (IRVM), 1995 - 1999, cu teme referitoare la: organismele 

de plasament colectiv, sistemele de compensare, decontare si depozitare, cenzori externi independenti, 

consultanti de plasament in valori mobiliare, analiza financiara; 

Lector la cursurile de agenti de valori mobiliare organizate de Asociatia Nationala a Societatilor de Valori 

Mobiliare (ANSVM), actuala Asociatia Brokerilor, cu tema "Organisme de plasament colectiv in valori 

mobiliare". 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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Situatia pozitiei financiare  

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019  
in lei       

ACTIVE   Nota               2019               2018 

     
Numerar si echivalente de numerar    3.2.             74.748           73.787         

Active financiare la valoarea justa 

prin contul de profit sau pierdere 

  5.          6.329.460          6.570.921  

    
        

Total active              6.404.208         6.644.708  

DATORII         

Datorii comerciale                60.336              63.895  

Alte datorii                        -    

Total datorii                  60.336               63.895  

CAPITALURI         

Capital privind unitatile de fond 3.3        14,746,870         14.746.870  

Rezerve          19.588.723         19.588.723  

Rezultatul reportat         (28.521.252)       (27.929.775) 

Rezultatul exercitiului             (236.942)          (591.477)  

Castiguri legate de instr.de 

capitaluri proprii 
             766.472             766.472  

    

Total capitaluri            6.343.872          6.580.813  

Total datorii              6.404.208         6.644.708  
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SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL 

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 

     
in lei     

Venituri   Nota 2019 2018 

     

Alte venituri din exploatare                 -                114  

Venituri din dividende  12.1        699.481          259.967  

Castig/pierdere net(a) din active financiare la valoarea 

justa prin profit si pierdere 
 12.2 (266.309) 344.078  

    

    

Venituri din dobanzi             3.002              2.598 

Alte venituri                     -                -  

Castig/pierdere net(a) din diferente de curs                    -  (1)  

TOTAL VENITURI          436.174        606.756  

     
Cheltuieli privind comisioanele, onorariile etc.  7 669.336 1,190,442 

Cheltuieli cu serv. bancare  7             1.215               2.166  

Alte datorii si cheltuieli estimate  7             2.565             5.625  

TOTAL CHELTUIELI          673.116  1.198.233  

Rezultatul exercitiului            (236.942)         (591.477)  

Alte elemente ale rezultatului global         

Total rezultat global aferent perioadei            (236.942)       ( 591.477)   
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Situatia modificarilor capitalurilor proprii 

 

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 
 
lei 

Nr.crt. ELEMENTE ALE 

CAPITALULUI PROPRIU 

Sold final la 

29.12.2018 

Cresteri Reduceri Sold final la 

31.12.2019 

1 Capital initial     14.746.870                      14.746.870  

4 Rezerve     19.588.724            19.588.724  

5 Rezultatul reportat    (27.929.775)          591.477      (28.521.251) 

6 Castiguti legate de cap.proprii          766.471                766.471  

7 Rezultatul exercitiului (591.477)   2.111.763  1.757.228          (236.942) 

  Total capitaluri proprii       6.580.813  2.111.763      1.757.228         6.343.872  
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SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 
lei 

            2019          2018 

I.Fluxurile de trezorerie din activitati de exploatare    
  

Plati catre furnizori   676.674  1.233.239 

Trezorerie neta din activitati de exploatare  (676.674)  (1.233.239) 

II. Fluxurile de trezorerie din activitati de investitie  
 

 
 

Plati pentru achizitionarea de actiuni   29.188.538  71.530.500 

Alte plati din activitati de investitii   39.905  269.000 

Incasari din vanzarea de actiuni   422.276  936.668 

Incasari dividende   292.262  259.967 

Alte incasari din activitatea curenta   29.190.545  71.929.537 

Dobanzi incasate   995  2.375 

Trezorerie neta din activitati de investitii  677.635  1.329.047 

III.Fluxurile de trezorerie din activitati de finantare  
 

 
 

Plati rascumparari   -  22.427 

Alte plati   -  4 

Trezorerie neta din activitati de finantare  -  (22.431) 

Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie  
961 

 
73.377 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului 

financiar 

 

73.787 

 

410 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului 

financiar 

 

74.748 

 

73.787 
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Note la situatiile financiare 

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 

 

1. Entitatatea care raporteaza 

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 A.S.F. nr.248 din data de 22.07.2015 se avizeaza schimbarea categoriei F.O.A .din 

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

desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului 

C.N.V.M. 15/2004 si ale Regulamentului 9/2014. 

In cursul anului 2018, 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. 

FOA este administrat de S.A.I. SAFI INVEST S.A., societate autorizata de A.S.F. prin Decizia 

679/08.04.2008, nr. de inregistrare in Registrul A.S.F. PJR05SAIR400012, inregistrata la 

Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/15812/1994, cod unic de 

inregistrare 6204751, cu sediul social in Bucuresti, str. Stefan Greceanu, nr. 4, sector 2.  

Conform Contractului de depozitare si custodie nr. 2218/22.08.2018, incheiat cu BRD-GROUPE 

SOCIETE GENERALE, cu sediul in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, 

inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/608/1991, cod unic de inregistare 

RO361579, inscrisa in Registrul special al A.S.F. cu nr. PJR10DEPR/400007, aceasta este 

depozitarul Fondului inchis de investitii FOA. 

Titlurile de participare la fond reprezinta o detinere de capital a unei persoane fizice sau juridice 

in activele nete ale Fondului, este de un singur tip, inregistrata, dematerializata si va conferi 

detinatorilor ei drepturi egale. Titlurile de participare la Fond confera obligatii egale.  

Fondul nu va putea emite si alte instrumente financiare in afara titlurilor de participare la fond. 

Titlurile de participare la Fond sunt tranzactionate in cadrul sectiunii ATS a Bursei de Valori 

Bucuresti. 
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2. Bazele intocmirii 

2.1. Declaratia de conformitate 

Situatiile financiare ale Fondului Oamenilor de Afaceri la data de 31.12.2019 au fost intocmite în 

baza Normei nr. 39 /2015 pentru aprobarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara 

de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 

Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si în conformitate cu 

Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS). 

 

2.2 Prezentarea situatiilor financiare 

Fondul prezinta situatia pozitiei financiare in ordinea lichiditatii si situatia rezultatului global in 

functie de natura veniturilor si cheltuielilor. S-a considerat ca aceste metode de prezentare ofera 

informatii mai relevante decat alte metode de prezentare permise de IAS 1 “Prezentarea 

situatiilor financiare”.  

 

2.3.Principiile generale de intocmire a situatiilor financiare: 

In conformitate cu Standardul International de Contabilitate 1 - Situatii financiare,   situatiile 

financiare sunt o reprezentare structurata a pozitiei financiare si a performantei financiare ale 

unei entitati. Obiectivul situatiilor financiare este de a oferi informatii despre pozitia financiara, 

performanta financiara si fluxurile de trezorerie ale unei entitati, utile pentru utilizatori in luarea 

unor deciziilor economice. Situatiile financiare prezinta, de asemenea, rezultatele gestiunii 

resurselor incredintate conducerii entitatilor. Pentru a atinge acest obiectiv, situatiile financiare 

ofera informatii despre:  

(a) activele;  

(b) datoriile;  

(c) capitalurile proprii;  

(d) veniturile si cheltuielile, inclusiv castigurile si pierderile;  

(e) contributiile de la si distribuirile catre proprietari in calitatea acestora de proprietari; si 

(f) fluxurile de trezorerie ale entitatii. 

In conformitate cu Standardul International de Contabilitate 1 - Situatiile financiare,  prezentarea 

fidela a situatiilor financiare se face prin respectarea IFRS-urilor aplicabile. Pentru o prezentare 

fidela se impune, de asemenea:  

(a) selectarea si aplicarea politicilor contabile in conformitate cu IAS 8 Politici contabile, 

modificari ale estimarilor contabile si erori.  
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Astfel, sintetizand consideratiile privind selectarea si aplicarea politicilor contabile, conform IAS 

8 Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori, subliniem urmatoarele: 

• existenta unui standard sau a unei interpretari aplicate in mod specific unei tranzactii, 

• unui eveniment sau conditii, va conduce la aplicarea acelei reglementari; 

• inexistenta unui standard sau a unei interpretari aplicate in mod specific unei 

tranzactii, unui eveniment sau conditii, va impune utilizarea rationamentului 

profesional pentru elaborarea si aplicarea politicilor contabile care sa vizeze insa 

informatii relevante si credibile in conformitate cu reglementarile specifice pietei de 

capital emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara si a legislatiei specifice in 

vigoare;  

• selectarea si aplicarea politicilor contabile se va face in mod consecvent pentru 

tranzactii, evenimente si conditii similare; este permisa modificarea unei politici 

contabile doar in cazul in care este ceruta de un Standard sau de o Interpretare sau in 

cazul in care ofera informatii credibile si mai relevante ale tranzactiilor, 

evenimentelor sau conditiilor prezentate in situatiile financiare; 

• atunci cand efectul aplicarii unei politici contabile nu este semnificativ, acea politica 

nu trebuie aplicata. 

 

2.3.1.Componenta situatiilor financiare 

Situatiile financiare anuale ale Fondului, intocmite in conformitate cu Standardul 

International de Contabilitate 1 - Situatiile financiare, includ: 

(a) o situatie a pozitiei financiare la finalul perioadei la 31.12.2019;  

(b) o situatie a rezultatului global aferenta perioadei la 31.12.2019;  

(c) o situatie a modificarilor in capitalurile proprii aferenta perioadei la 31.12.2019;  

(d) o situatie a fluxurilor de trezorerie aferenta perioadei – 31.12.2019;  

(e) note cuprinzand un rezumat al politicilor contabile semnificative si alte informatii 

explicative. 

 

2.3.2.Prezentarea fidela 

Situatiile financiare ale Fondului vor prezenta fidel  pozitia financiara si fluxurile de trezorerie 

ale Fondului. Prezentarea fidela prevede prezentarea exacta a efectelor tranzactiilor si ale altor 

evenimente si conditii, in conformitate cu definitiile si criteriile de recunoastere pentru active, 

venituri si cheltuieli stabilite in Politici. 
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2.3.3.Continuitatea activitatii 

Situatiile financiare al Fondului sunt intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii. 

 

2.3.4.Consecventa prezentarii 

Fondul isi va mentine modul de prezentare si clasificare a elementelor in situatiile financiare de 

la o perioada la alta, cu exceptia cazului cand: 

- Un IFRS prevede o modificare a prezentarii 

- In urma modificarii semnificative in natura activitatii Fondului sau in urma unei analize a 

situatiilor financiare, este evident ca ar fi mai potrivita o alta prezentare sau clasificare 

avand in vedere criteriile de selectie si aplicare a politicilor contabile prevazute de IAS 8 

– Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori. 

In cazul in care are loc o modificare in modul de prezentare si clasificare a situatiilor financiare, 

Fondul va prezenta in notele explicative urmatoarele informatii: 

- natura reclasificarilor; 

- valoarea fiecarui element sau clasa de elemente reclasificate; 

- motivul reclasificarii.  

 

2.3.5.Recunoasterea elementelor in situatiile financiare 

Recunoasterea reprezinta procesul de includere in situatiile financiare la sfarsitul perioadei sau in 

situatia rezultatului global a unui element care corespunde definitiei unui activ, unei datorii unui 

element de capitaluri proprii, unui venit sau unei cheltuieli si care satisface urmatoarele criterii 

de recunoastere: 

- este probabil ca beneficii economice viitoare asociate elementului respectiv sa intre sau 

sa iasa in / din Fond; si 

- costul sau valoarea elementului pot fi evaluate in mod credibil. 

 

2.3.6.Bazele evaluarii 

Situatiile financiare sunt intocmite au fost intocmite pe baza costului istoric, cu exceptia activelor 

financiare la valoare justa prin profit sau pierdere. 

 

2.3.7.Moneda functionala si de prezentare 

Elementele incluse in situatiile financiare sunt evaluate in moneda nationala, leul romanesc 

(RON) care este moneda functionala si de referinta pentru Fond. Leul romanesc fiind atat 
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moneda functionala cat si de referinta, nu este necesara conversia rezultatelor si a pozitiei 

financiare in moneda de prezentare. 

 

2.3.8. Utilizarea estimarilor si judecatilor  

Pregatirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS presupune utilizarea din partea 

conducerii a unor estimari, judecati si ipoteze ce afecteaza aplicarea politicilor contabile precum 

si valoarea raportata a activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. Estimarile si ipotezele 

asociate acestor estimari sunt bazate pe experienta istorica precum si pe alti factori considerati 

rezonabili in contextul acestor estimari. Rezultatele acestor estimari formeaza baza judecatilor 

referitoare la valorile contabile ale activelor si datoriilor care nu pot fi obtinute din alte surse de 

informatii. Rezultatele obtinute pot fi diferite de valorilor estimarilor. 

Estimarile si ipotezele ce stau la baza lor sunt revizuite periodic. Revizuirile estimarilor contabile 

sunt recunoscute in perioada in care estimarea este revizuita, daca revizuirea afecteaza doar acea 

perioada sau in perioada in care estimarea este revizuita si perioadele viitoare daca revizuirea 

afecteaza atat perioada curenta cat si perioadele viitoare. 

Managementul companii considera ca eventualele diferente, fata de aceste estimari, nu vor avea 

o influenta semnificativa asupra situatiilor financiare in viitorul apropiat. 

3. Politici contabile semnificative 

 

3.1.Instrumente financiare 

 

    3.1.1. Clasificarea instrumentelor financiare 

Fondul Oamenilor de Afaceri aplica Standardul International de Raportare Financiara IFRS 9 

“Instrumente financiare”.  

 

Active financiare 

Activele financiare ale Fondului Oamenilor de Afaceri sunt clasificate conform IFRS 9 in active 

evaluate la cost amortizat si active evaluate la valoare justa prin profit si pierdere in functie de 

modelul de afaceri pentru administrarea activelor si de caracteristicile fluxurilor de numerar 

generate de activul financiar. 

 

Active financiare evaluate la cost amortizat 

Un activ financiar este evaluat la cost amortizat daca este detinut in cadrul unui model de afaceri 

al carui obiectiv este realizat prin detinerea acestuia pentru colectarea fluxurilor de trezorerie 

contractuale iar termenii contractuali dau dreptul, la anumite date fixe, de a colecta fluxuri de 
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trezorerie care sunt exclusiv plati de principal sau de dobanzi aferente principalului datorat. 

Activele incluse in aceasta categorie sunt : numerar, echivalente de numerar si creantele.  

 

Active financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global 

Un activ financiar este evaluat la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global daca este 

detinut in cadrul unui model de afaceri al carui obiectiv este realizat atat prin detinerea acestuia 

pentru colectarea fluxurilor de trezorerie contractuale cat si pentru vanzarea activului, iar 

termenii contractuali dau dreptul, la anumite date fixe, de a colecta fluxuri de trezorerie care sunt 

exclusiv plati de principal sau de dobanzi aferente principalului datorat. 

Fondul Oamenilor de afaceri nu detine active financiare incluse in aceasta categorie. 

 

Active financiare evaluate la valoare justa prin profit si pierdere 

 

Un activ financiar este evaluat la valoare justa prin profit si pierdere daca nu este evaluat la 

costul amortizat sau la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global. O entitate poate 

face o alegere irevocabila la recunoasterea initiala în cazul anumitor investitii în instrumente de 

capitaluri proprii care altminteri ar fi evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere de a 

prezenta modificarile ulterioare ale valorii juste în alte elemente ale rezultatului 

global. Instrumentele de capital sunt întotdeauna evaluate la valoarea justa, iar societatea poate 

face o alegere irevocabila de a prezenta modificarile valorii juste în alte elemente ale rezultatului 

global, cu conditia ca instrumentul sa nu fie detinut pentru tranzactionare. 

Activele incluse in aceasta categorie sunt actiunile detinute de fond. 

 

Datorii financiare 

Clasificarea datoriilor financiare conform IFRS 9 nu respecta abordarea utilizata pentru 

clasificarea activelor financiare; mai degraba ramane in linii mari cea prevazuta in standardul  

IAS 39. Datoriile financiare sunt evaluate fie la valoarea justa prin profit si pierdere, fie la cost 

amortizat. 

 

Datorii financiare evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere 

O datorie financiara este evaluata la valoare justa prin profit si pierdere daca indeplineste 

criteriile pentru a fi considerata datorie detinuta in vederea tranzactionarii. Fondul Oamenilor de 

Afaceri nu detine datorii financiare evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere. 

 

Datorii financiare evaluate la cost amortizat 

Fondul Oamenilor de Afaceri include in aceasta categori datoriile catre administrator, custode si 

alte datorii estimate. 
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    3.1.2 Recunoasterea activelor si datoriilor financiare 

Activele si datoriile financiare sunt recunoscute cand fondul devine parte a prevederilor 

contractuale ale instrumentului. Cumpararile sau vanzarile de active financiare care necesita 

livrare de active intr-un termen stabilit, in general, prin regulamente sau conventii de pe piata 

(tranzactii standard), sunt recunoscute la data tranzactiei. 

 

    3.1.3. Evaluarea initiala 

Activele financiare si datoriile financiare la valoarea justa prin profit si pierdere sunt inregistrate 

in situatia pozitiei financiare la valoarea justa. Toate costurile de tranzactionare ale acestor 

instrumente sunt recunoscute direct in profit si pierdere in situatia rezultatului global. 

Creantele si datoriile financiare (altele decat cele detinute in vederea tranzactionarii) se 

evalueaza initial la valoarea justa, plus orice costuri direct atribuibile achizitiei. 

 

    3.1.4. Evaluarea ulterioara 

Dupa evaluarea initiala, Fondul isi evalueaza la valoarea justa instrumentele financiare clasificate 

la valoarea justa prin contul de profit si pierdere. Modificarile ulterioare ale valorii juste a acestor 

instrumente financiare sunt inregistrate la „Venituri sau pierderi nete privind activele si datoriile 

financiare la valoarea justa prin profit si pierdere”. 

Creantele (inclusiv depozitele bancare pe termen scurt) sunt inregistrate la cost amortizat, 

folosind metoda dobanzii efective, minus orice ajustare pentru depreciere. Castigurile si 

pierderile sunt incluse in profit sau pierdere in situatia rezultatului global cand creantele sunt 

derecunoscute sau depreciate, precum si pe durata intregului proces de amortizare. Veniturile din 

dobanzi aferente depozitelor pe termen scurt sunt inregistrate la „Venituri din dobanzi”. 

 

Datoriile financiare, altele decat cele clasificate la valoare justa prin contul de profit si pierdere, 

sunt evaluate la cost amortizat folosind metoda dobanzii efective. Castigurile si pierderile sunt 

incluse in profit sau pierdere in situatia rezultatului global cand datoriile sunt derecunoscute 

precum si pe durata intregului proces de amortizare. 

 

Metoda dobanzii efective este o metoda de calcul a costului amortizat al unui activ financiar sau 

al unei datorii financiare si de alocare a venitului din dobanzi sau a cheltuielii cu dobanzile pe 

perioada relevanta. Rata dobanzii efective reprezinta rata care actualizeaza exact platile si 

incasarile viitoare in numerar estimate pe durata de viata preconizata a instrumentului financiar 

sau, acolo unde este cazul, pe o durata mai scurta, la valoarea contabila neta a activului financiar 

sau a datoriei financiare. 
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    3.1.5. Derecunoasterea 

Fondul derecunoaste un activ financiar atunci cand drepturile de a primi fluxuri de numerar din 

acel activ expira sau cand s-au transferat drepturile de a primi fluxuri de numerar contractuale 

aferente acelui activ intr-o tranzactie in care s-au transferat in mod semnificativ toare riscurile si 

beneficiile dreptului de proprietate. 

Orice interes in activele financiare transferate, retinut de Fond sau creat pentru Fond, este 

recunoscut separat ca un activ sau datorie. 

Fondul derecunoaste o datorie financiara atunci cand s-au incheiat obligatiile contractuale sau 

atunci cand obligatiile contractuale sunt anulate sau expira. 

La derecunoasterea unui activ financiar per ansamblu, diferenta dintre valoarea contabila si  

suma alcatuita din contravaloarea primita (inclusiv orice activ nou obtinut minus orice noua 

datorie asumata) si orice castig sau pierdere cumulat(a) care a fost recunoscut(a) direct in 

capitalurile proprii trebuie sa fie recunoscuta in profit sau pierdere. 

Scaderea din gestiune a imobilizarilor financiare – actiuni cotate detinute in portofoliu se face 

utilizand principiul ultimul intrat, primul iesit. 

 

    3.1.6 Determinarea valorii juste 

Valoarea justa a instrumentelor financiare tranzactionate pe pietele active la data de raportare se 

determina pe baza preturilor de piata. 

Pentru a imbunatati consecventa si comparabilitatea evaluarilor la valoarea justa si a 

informatiilor prezentate, IFRS 13 stabileste o ierarhie a valorii juste prin care datele de intrare 

utilizate in tehnicile de evaluare a valorii juste sunt clasificate pe trei nivele: 

• Nivelul 1 – preturi cotate (neajustate) pe piete active pentru active sau datorii identice la 

care entitatea are acces la data raportarii; 

• Nivelul 2 – date de intrare altele decat preturile cotate incluse in nivelul 1 care sunt 

observabile pentru activul sau datoria respectiva, fie direct, fie indirect; 

• Nivelul 3 – date de intrare care nu sunt bazate pe date observabile din piata. 

 

Valoarea justa este suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, intre parti 

interesate si in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii desfasurate in conditii obiective la 

data evaluarii. 

Determinarea valorii juste a activelor si datoriilor financiare se bazeaza pe cotatiile pe o piata 

activa. Un instrument financiar are o piata activa daca pentru acel instrument sunt disponibile 

rapid si in mod regulat preturi cotate iar aceste preturi reflecta tranzactii de piata efectuate regulat 

si in conditii de piata obiectiva. 
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    3.1.7. Deprecierea activelor financiare 

Fondul evalueaza la fiecare data de raportare daca un activ financiar sau un grup de active 

financiare sunt depreciate. Un activ financiar sau un grup de active financiare sunt considerate 

depreciate, daca si numai daca, exista dovezi obiective de depreciere ca rezultat al unuia sau mai 

multor evenimente care au intervenit dupa recunoasterea initiala a activului (“un eveniment care 

ocazioneaza pierderi”) si acest(e) eveniment(e) are un impact asupra estimarilor viitoare ale 

fluxurilor de trezorerie ale activului financiar sau a grupurilor de active financiare care pot fi 

estimate in mod credibil. 

Fondul detine doar creante evaluate la cost amortizat fara componente de finantare si care au 

maturitati mai mici de 12 luni, de aceea Fondul a adoptat abordarea simplificata a estimarii 

pierderilor de credit preconizate (ECL) pentru toate creantele. Prin urmare, Fondul nu urmareste 

permanent modificarile riscului de credit, ci determina o potentiala pierdere pe baza datelor la 

fiecare data de raportare. 

 

Abordarea Fondului cu privire la estimarea pierderilor de credit preconizate reflecta o valoare 

ponderata estimata a rezultatului, valoarea in timp a banilor, informatii rezonabile si justificabile, 

disponibile fara eforturi sau costuri nejustificate la data raportarii cu privire la evenimente 

trecute, conditii actuale si previziuni economice viitoare.  

 

    3.1.8. Conversii valutare 

Tranzactiile din timpul perioadei, inclusiv achizitiile si vanzarile de titluri, veniturile si 

cheltuielile, sunt convertitate in lei la cursul oficial de schimb de la data decontarii tranzactiilor. 

Diferentele de curs valutar privind alte instrumente financiare sunt incluse in profit sau pierdere 

in situatia rezultatului global, in „Castig / (pierdere) net(a) din cursul de schimb”. 

 

3.2. Numerar si echivalent de numerar 

Numerarul si echivalentele in numerar includ: conturi curente si depozite constituite la banci 

(inclusiv dobanzile aferente depozitelor bancare). 

 

3.3. Capital initial/titluri de participare 

Capitalul Fondului reprezinta capitalul investit prin achizitii de titluri de participare si/sau 

diminuarea capitalului prin rascumpararea titlurilor de participare. 

Titlurile de participare sunt de tip nominativ.  Valoarea de emisiune este inregistrata la rubrica de 

capital social. Valoarea de emisiune reprezinta titlurile aflate in circulatie inmultit cu valoarea 

nominala / titlu. 
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3.4. Rezerve 

Rezervele sunt constituite pe baza Hotararilor CA ca urmare a repartizarii cresterii de activ net 

pentru fiecare exercitiu financiar. 

In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar. 

Rezultatul exercitiului se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului. 

Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia si reprezinta 

soldul final al rezultatului global. 

Repartizarea cresterii de activ net in vederea distribuirii de cote parti catre investitori se face 

dupa aprobarea situatiilor financiare anuale prin Hotarare CA. 

Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din 

rezerve si capital social, potrivit hotararii CA cu respectarea prevederilor legale. 

 

3.5. Venituri din dobanzi 

Veniturile si cheltuielile cu dobanzile sunt recunoscute in profit sau pierdere prin metoda 

dobanzii efective. 

 

3.6. Venituri din dividende 

Veniturile din dividende sunt recunoscute in rezultatul global la data la care este stabilit dreptul 

de a primi aceste dividende. 

In cazul dividendelor primite sub forma actiunilor ca alternativa la plata in numerar, veniturile 

din dividende sunt recunoscute la nivelul numerarului ce ar fi fost primit, in corespondenta cu 

cresterea participatiei aferente.  

 

3.7. Cheltuieli cu onorariile si comisioanele 

Cheltuielile cu onorariile si comisioanele sunt recunoscute in profit si pierdere pe baza 

contabilitatii de angajament.  

 

3.8. Castig sau pierdere privind activele financiare si datoriile financiare la valoarea justa 

prin contul de profit sau pierdere 
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Acest element include modificari ale valorii juste privind activele financiare si datoriile 

financiare detinute in vederea tranzactionarii. Castigurile si pierderile realizate includ 

modificarea valorii juste a instrumentelor financiare pentru perioada de raportare si se bazeaza pe 

cotatiile existente pe o piata activa. 

 

3.9. Administrarea riscurilor semnificative 

 

    3.9.1. Riscul de piata 

Este definit ca riscul de inregistra o pierdere sau de a nu obtine profitul asteptat, ca rezultat al 

fluctuatiilor preturilor, ratelor de dobanda si cursurilor de schimb valutar. 

 

    3.9.2. Riscul de pret al actiunilor 

Fondul este expus riscului asociat variatiei preturilor activelor financiare la valoarea justa prin 

profit sau pierdere si activelor  financiare disponibile pentru vanzare. Fondul administreaza acest 

risc  prin mentinerea unui portofoliu investitional diversificat, astfel:  

▪ Fondul nu poate detine mai mult de 10% din activele sale în actiunile mentionate la alin. 

3.5.1 lit. a) - c) si în instrumentele pietei monetare mentionate la art. 82 lit. a) si b) din OUG 

nr. 32/2012 emise de un singur emitent. Aceastã limitã poate fi majoratã panã la 40% cu 

conditia ca valoarea totalã a actiunilor si a instrumentelor pietei monetare mentionate anterior 

detinute de un Fond specializat în investitii în actiuni în fiecare din emitentii în care are 

detineri de peste 10% sa nu depãseascã în nici un caz 80% din valoarea activelor sale. 

▪ Fondul nu poate detine mai mult de 60% din activele sale în instrumente financiare emise de 

entitãti apartinand aceluiasi grup. În cazul grupului din care face parte S.A.I. care 

administreazã Fondul aceastã limitã este de 50%. 

▪ Valoarea depozitelor bancare ale Fondului constituite la aceeasi institutie de credit nu poate 

reprezenta mai mult de 20% din activele Fondului. 

▪  Valoarea conturilor curente si a numerarului detinut de Fond trebuie sã nu depãseascã 10% 

din activele sale. 

 

    3.9.3. Riscul de rata a dobanzii 

Riscul ratei de dobanda provine din posibilitatea ca fluxurile de trezorerie viitoare generate de 

investitiile purtatoare de dobanda, respectiv numerar si echivalente de numerar, sa fluctueze in 

urma modificarii ratei dobanzii pe piata bancara.  
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In vederea asigurarii lichiditatii Fondul poate investi in depozite bancare constituite la institutii 

de credit. Valoarea depozitelor bancare constituite la aceasi institutie de credit nu poate 

reprezenta mai mult de 25% din activele Fondului. 

Fondul nu a utilizat ca instrument financiar creditul bancar. 

 

    3.9.4. Riscul valutar 

Riscul valutar este riscul inregistrarii unor pierderi sau nerealizarii profitului estimat ca urmare a 

fluctuatiilor nefavorabile ale cursului de schimb. Majoritatea activelor si pasivelor financiare ale 

Fondului sunt exprimate in moneda nationala, influenta fluctuatiilor valutare fiind 

nesemnificative. 

 

    3.9.5.  Riscul de lichiditate 

Riscul de lichiditate este riscul ca Fondul sa intampine dificultati in indeplinirea obligatiilor 

asociate datoriilor financiare care sunt decontate in numerar sau prin transferul altui activ 

financiar. Abordarea Fondului privind riscul de lichiditate este de a se asigura, in masura in care 

este posibil, ca detine in orice moment lichiditati suficiente pentru a face fata datoriilor atunci 

cand acestea devin scadente, atat in conditii normale cat si in conditii de stres, fara a suporta 

pierderi inacceptabile sau a pune in pericol  reputatia Fondului. Fondul nu are angajate 

imprumuturi, avand nevoie de lichiditate doar pentru acoperirea cheltuielilor operationale 

curente. 

 

    3.9.6.Riscul operational 

Riscul operational este definit ca riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor 

estimate din cauza unor factori interni cum ar fi derularea inadecvata a unor activitati interne, 

existenta unui personal sau a unor sisteme necorespunzatoare sau din cauza unor factori externi 

cum ar fi conditiile economice, schimbari pe piata de capital, progrese tehnologice. Riscul 

operational este inerent tuturor activitatilor Fondului. 

 

4. Aplicarea standardelor internationale de raportare financiara, noi si revizuite  

 

Standarde si interpretari care au intrat in vigoare in perioada curenta 
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Pentru anul 2019 urmatoarele standarde si amendamente la standardele existente, emise de 

Comitetul privind Standardele Internationale de Contabilitate (IASB) si adoptate de Uniunea 

Europeana (UE) au intrat in vigoare si sunt aplicabile fondului. 

IFRS  16 – “Leasing “- adoptat de UE pe data de 31.10.2017 (aplicabil pentru perioada anuale 

incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2019). IFRS 16 stabileste principiile pentru recunoasterea, 

evaluarea, prezentarea si furnizarea informatiilor cu privire la contractele de leasing pentru 

partile contractuale, locatar si locator. Standardul prevede ca locatarii trebuie sa recunoasca 

majoritatea contractelor de leasing in situatiile financiare. Contabilitatea locatorului ramanse in 

mare parte neschimbata. Fondul nu are incheiate contracte de leasing. 

IFRS 9 “Caracteristici de plati in avans cu compensare negativa - Modificari” 

Modificarile permit ca activele financiare cu caracteristici de plati in avans, care necesita ca o 

parte la un contract fie sa plateasca, fie sa primeasca o compensatie rezonabila pentru rezilierea 

timpurie a contractului astfel incat sa existe o compensare negativa sa fie evaluate la cost 

amortizat sau la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global. Entitatea anticipeaza ca 

adoptarea acestui standard nu va avea un impact asupra situatiilor financiare anuale. 

Amendamente la IAS 28 ‘Investitii in entitati asociate si asocieri in participatie”-interese pe 

termen lung in entitati si asocieri in participatie ( aplicabil pentru perioada anuale incepand cu 

sau dupa 1 ianuarie 2019). Modificarile clarifica faptul ca o entitate aplica IFRS 9 Instrumente 

financiare inainte sa aplice IAS 28, acelor interese pe termen lung carora nu li se aplica metoda 

punerii in echivalenta. În aplicarea IFRS 9, entitatea nu tine cont de ajustarile valorii contabile a 

intereselor pe termen lung care sunt generate de aplicarea IAS 28. Entitatea anticipeaza ca 

adoptarea acestui standard nu va avea un impact semnificativ asupra situatiilor financiare anuale. 

IFRIC 23 “Incertitudini privind tratamentul impozitului pe venit “(aplicabil pentru perioada 

anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2019). 

Interpretarea IFRIC 23 abordeaza contabilitatea impozitelor pe profit în situatia în care 

tratamentele fiscale implica un grad de incertitudine care afecteaza aplicarea standardului IAS 

12. Interpretarea furnizeaza îndrumare cu privire la analizarea anumitor tratamente fiscale la 

nivel individual sau impreuna, verificarile autoritatilor fiscale, metoda adecvata care sa reflecte 

incertitudinea si contabilitatea modificarii evenimentelor si imprejurarilor. Entitatea anticipeaza 

ca aplicarea acestui standard nu va avea un impact asupra situatiilor financiare anuale. 

IAS 19 “Plan de modificare, reducere sau decontare” 

Modificarile prevad ca entitatile sa aplice ipoteze actuariale actualizate pentru determinarea 

costului serviciilor curente si dobanda neta pentru perioada de raportare anuala ramasa dupa ce 

un plan de modificare, reducere si decontare a avut loc. De asemenea, Modificarile clarifica 

modul in care contabilizarea unui plan de modificare, reducere si decontare afecteaza aplicarea 
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cerintelor privind plafonul activului. Entitatea anticipeaza ca aplicarea acestui standard nu va 

avea un impact asupra situatiilor financiare anuale. 

IASB a emis Imbunatatirile Anuale ale IFRS – Ciclul 2015 – 2017, care reprezinta o colectie 

de modificari ale IFRS. Entitatea anticipeaza ca aplicarea acestui standard nu va avea un impact 

asupra situatiilor financiare anuale. 

IFRS 3 Combinari de intreprinderi si IFRS 11 Angajamente comune: Modificarile aduse 

IFRS 3 clarifica faptul ca, atunci cand o entitate obtine controlul asupra unei intreprinderi care 

este o opertiune in participatie, aceasta reevalueaza interesele detinute anterior in respectiva 

intreprindere. Modificarile aduse de IFRS 11 clarifica faptul ca, atunci cand o entitate obtine 

controlul comun asupra unei intreprinderi care este o operatiune in participatie, entitatea nu 

reevalueaza interesele detinute anterior în respectiva intreprindere. 

IAS 12 Impozitul pe profit: Modificarile clarifica faptul ca efectele asupra impozitului pe profit 

ale platilor privind instrumentele financiare clasificate drept capitaluri proprii, trebuie 

recunoscute conform modului in care au fost recunoscute tranzactiile sau evenimentele din trecut 

care au generat profit distribuibil. 

IAS 23 Costurile indatorarii: Modificarile clarifica punctul 14 din standard conform caruia, 

atunci cand un activ calificabil este disponibil pentru utilizarea sa dorita sau pentru vanzare si 

unele dintre imprumuturile specifice aferente activului calificabil respectiv raman restante la acel 

moment, imprumutul respectiv trebuie inclus în fondurile pe care o entitate le imprumuta, in 

general.  

 

Standarde si interpretari emise de IASB si adoptate de UE, dar care nu sunt inca in vigoare  

 

La data aprobarii acestor situatii financiare individuale, urmatoarele standarde, revizuiri si 

interpretari erau emise de IASB si adoptate de UE  dar nu erau inca in vigoare: 

Modificare la IFRS 10 Situatii financiare consolidate si IAS 28 Investitii în entitatile asociate si 

asocierile în participatie: vanzare de sau contributie cu active intre un investitor si entitatea sa 

asociata sau asocierea în participatie 

Modificarile se refera la o inconsecventa identificata intre cerintele IFRS 10 si cele ale IAS 28, 

in legatura cu vanzarea de si contributia cu active intre un investitor si entitatea sa asociata sau 

asocierea în participatie. Principala consecinta a modificarilor este aceea ca un castig sau o 

pierdere totala este recunoscuta atunci cand tranzactia implica o intreprindere (indiferent daca 

este sau nu sub forma de filiala). Un castig sau o pierdere partiala este recunoscuta atunci cand o 

tranzactie implica active care nu reprezinta o intreprindere, chiar daca acestea sunt sub forma 
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unei filiale. În luna decembrie 2015, IASB a amanat pe termen nedeterminat data intrarii în 

vigoare a acestei modificari în asteptarea rezultatelor unui proiect de cercetare cu privire la 

contabilizarea prin metoda punerii în echivalenta. Modificarile nu au fost înca adoptate de UE. 

Entitatea anticipeaza ca aplicarea acestui standard nu va avea un impact asupra situatiilor 

financiare anuale. 

Cadrul Conceptual în standardele IFRS 

IASB a emis Cadrul Conceptual revizuit pentru Raportare financiara la 29 martie 2018. Cadrul 

Conceptual stabileste un set cuprinzator de concepte pentru raportare financiara, stabilirea 

standardelor, îndrumare pentru cei care întocmesc situatii financiare în elaborarea politicilor 

contabile consecvente si asistenta pentru utilizatori în întelegerea si interpretarea standardelor. 

De asemenea, IASB a emis un document anexat separat, Modificari ale Referintelor la Cadrul 

Conceptual în standardele IFRS, care stabileste modificarile standardelor afectate cu scopul sa 

actualizeze referintele Cadrului Conceptual revizuit. Obiectivul documentului este de a sprijini 

tranzitia la Cadrul Conceptual revizuit pentru entitatile care dezvolta politici contabile folosind 

Cadrul Conceptual cand niciun standard IFRS nu se aplica pentru o anumita tranzactie. Pentru 

cei care întocmesc situatii financiare si dezvolta politici contabile în baza Cadrului Conceptual, 

documentul intra în vigoare pentru perioade anuale începand la sau dupa 1 ianuarie 2020. 

 

IFRS 3: Combinari de intreprinderi (Modificari) 

IASB a emis modificari privind Definitia unei intreprinderi (Modificari aduse IFRS 3) cu scopul 

de a rezolva dificultatile care apar atunci cand o entitate determina daca a achizitionat o 

intreprindere sau un grup de active. Aceste modificari nu au fost inca adoptate de UE. Entitatea 

anticipeaza ca aplicarea acestui standard nu va avea un impact asupra situatiilor financiare 

anuale. 

IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare si IAS 8 Politici contabile, modificari ale estimarilor 

contabile si erori: definitia termenului „semnificativ” (Modificari) 

Modificarile sunt în vigoare pentru perioade anuale începand la sau dupa 1 ianuarie 2020, iar 

aplicarea timpurie este permisa. Modificarile clarifica definitia termenului „semnificativ” si 

modul în care aceasta trebuie aplicata. Noua definitie mentioneaza ca „Informatia este 

semnificativa daca omisiunile, declaratiile eronate sau ascunderea acesteia ar duce în mod 

rezonabil la influentarea deciziilor pe care utilizatorii primari ai situatiilor financiare cu scop 

general le iau pe baza acelor situatii financiare, care furnizeaza informatii financiare privind o 

anumita entitate raportoare”. Entitatea anticipeaza ca aplicarea acestui standard nu va avea un 

impact asupra situatiilor financiare anuale. 
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Reforma ratei dobanzii de referinta: IFRS 9, IAS 39, si IFRS 7 (Modificari) 

Modificarile intra în vigoare pentru perioadele anuale începand la sau dupa 1 ianuarie 2020 si 

trebuie aplicate retroactiv. Aplicarea timpurie este permisa. În septembrie 2019, IASB a publicat 

amendamente la IFRS 9, IAS 39 si IFRS 7, care incheie etapa intai a activitatii sale pentru a 

raspunde efectelor reformei Ratelor Dobanzii Interbancare Oferite (IBOR) asupra raportarii 

financiare. Etapa a doua se va concentra asupra aspectelor care ar putea afecta raportarea 

financiara atunci cand o valoare de referinta existenta a ratei dobanzii este inlocuita cu o rata a 

dobanzii fara risc (RFR). Entitatea anticipeaza ca aplicarea acestui standard nu va avea un impact 

asupra situatiilor financiare anuale. 

 

IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare: Clasificarea Datoriilor ca Datorii Curente sau Datorii pe 

termen lung (Modificari) 

Modificarile intra în vigoare pentru perioadele anuale începand la sau dupa 1 ianuarie 2022, iar 

aplicarea timpurie este permisa. Modificarile vizeaza promovarea consecventei în aplicarea 

cerintelor, ajutand societatile sa stabileasca daca, în cadrul situatiei pozitiei financiare, datoriile si 

alte datorii cu o data de decontare incerta ar trebui clasificate ca fiind curente sau pe termen lung. 

Modificarile afecteaza prezentarea datoriilor în cadrul situatiei pozitiei financiare si nu modifica 

cerintele existente privind evaluarea sau momentul recunoasterii oricarui element de activ, 

datorie, venituri sau cheltuieli, nici informatiile pe care entitatile le publica cu privire la aceste 

elemente. Aceste modificari nu au fost înca adoptate de UE. Entitatea anticipeaza ca aplicarea 

acestui standard nu va avea un impact asupra situatiilor financiare anuale. 

 

5.  Active si datorii financiare la valoare justa prin profit si pierdere 

 

 

 2019  2018 

 RON  RON 

Active financiare detinute in vederea tranzactionarii    

Instrumente de capital propriu     

    Actiuni cotate 6.329.460  6.217.924 

Instrumente de datorie    

   Titluri de participare -  352.997 

Total active financiare detinute in vederea tranzactionarii 6.329.460  6.570.921 

Active financiare la valoarea justa prin profit si pierdere 6.329.460  6.570.921 

Datorii financiare din instrumente derivate  -  - 

Total active si datorii financiare la valoarea justa prin profit si pierdere 6.329.460  6.570.921 
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In tabelul de mai jos este prezentata situatia detaliata a activelor financiare detinute in vederea 

tranzactionarii 

 

 
  2019       2018     

Emitent  Nr. actiuni 

detinute 

Valoare de 

piata 

Nr. actiuni 

detinute 

Valoare de 

piata 
         

BANCA TRANSILVANIA S.A.  360.231  934.800  332.549  666.761 

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.  50.000  792.000  50.000  570.000 

OMV PETROM S.A.  1.100.000  491.700  1.100.000  328.900 

SIF BANAT CRISANA S.A.  300.000  819.000  300.000  612.000 

SIF MOLDOVA S.A.  185.174  298.130  700.000  241.600 

SIF MUNTENIA S.A.  110.000  92.840  110.000  65.780 

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA 

S.A. 
 31.000  330.150  31.000  300.700 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.  14.000  519.400  14.000  389.200 

DIGI COMMUNICATIONS NV  9.000  300.600  9.000  230.400 

PURCARI WINERIES PUBLIC  5.000  111.000  -  - 

COMPA S.A.  170.000  146.880  -  - 

ELVILA S.A.  1.668.112  1.492.960  1.719.989  2.579.984 

TOTAL     6.329.460     6.217.924 

Evaluarea la valoarea justa are in vedere IFRS 13 care stabileste o ierarhie a acesteia prin care 

datele de intrare utilizate in tehnicile de evaluare sunt clasificate pe trei nivele. Pentru activele 

cotate pe piata reglementata s-a folosit Nivelul 1 – preturi cotate (neajustate) pe piete active 

pentru active sau datorii identice la care entitatea are acces la data raportarii. Astfel, evaluarea 

actiunilor la valoarea justa a avut in vedere numarul de actiuni cotate detinute la data situatiei 

pozitiei financiare si pretul de inchidere din ultima zi de tranzactionare din perioada de raportare. 

Scaderea / cresterea de valoarea se inregistreaza prin profit sau pierdere. 

 

6. Numerar si echivalente de numerar 

 

 2019  2018 

  RON  RON 

    

Numerar la banci 74.748  73.787 

Total 74.748  73.787 
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La 31.12.2019 FOA avea deschise conturi in lei si in valuta(eur) la LIBRA INTERNET BANK 

si la BRD Groupe Societe Generale. 

 

7. Obligatii FOA 

 

OBLIGATII FOA  2019  2018 

Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI  57.504  60.974 

Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului 
 

1.783 
 

1.854 

Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF 
 

495 
 

513 

Rascumparari de platit  554  554 

Total obligatii  60.336  63.895 

 

8. Impozitul pe profit  

Conform prevederilor Legii 571/2003, privind Codul Fiscal, Fondul nu are obligatia de a calcula 

si vira impozit pe profit. 

9. Capitalul privind unitatile de fond la 31.12.2019 este constituit din titluri de participare la 

Fondul Oamenilor de Afaceri – fond inchis de investitii, in numar de 5.433.429 titluri cu o 

valoare nominala de 2,7141 lei (14.746.870 lei). 

In cursul anului 2019 nu au avut loc subscrieri si rascumparari de titluri de participare la fond. 

 

10. Rezultatul reportat 

 

La data inchiderii situatiilor financiare anuale rezultatul reportat este cumulat in sintetic de 

gradul II . Reprezentand pierderea acumulata si profiturile inregistrate si nerepartizate, precum si 

din corectarea erorilor contabile. Pierderea neacoperita este in cuantum de 28.521.251 lei. 

 

11. Elemente in afara activului 

 

Contractele de finantare si biletele la ordin evidentiate in afara activului/bilantului in suma totala 

de 39.538.113 lei reprezinta sume istorice provenite din finantari ale FMOA (fond deschis de 

investitii) inainte de 1999 (data la care fondul s-a transformat in FOA – fond inchis cu capital de 

risc). Evidentierea acestora in afara activului s-a efectuat in perioada 30.12.1999 – 30.09.2004 ca 

urmare a deciziilor Consiliului de Incredere al Fondului.  

Titlurile de plasament in suma de 39.830 au fost scoase in afara activului in luna aprilie 2009, 

conform Dispunerii de masuri CNVM nr.2/06.02.2009, art.7, alin.2. 
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12. Venituri 

 

12.1. Venituri din dividende  

 
  2019  2018 

 RON  RON 

    

 Provenite din:    

Actiuni detinute in vederea tranzactionarii 292.262  259.967 

Total 292.262  259.967 

 

 

 

12.2. Venituri / cheltuieli din investitii financiare 
 

  2019  2018 

  RON  RON 

    

Castiguri aferente activelor si datoriilor financiare detinute in vederea tranzactionarii 1.409.280  2.865.386 

Pierderi aferente activelor si datoriilor financiare detinute în vederea tranzactionarii 1.675.589  2.521.309 

Castig / (pierdere) net(a) din curs de schimb (266.309)  344.077 

 

 

13.  Valoarea unitara a activului net 

 

Valoarea unitara a activului net se determina prin divizarea valorii activului net la numar de 

unitati de fond in circulatie. 

 
Valoarea activului net per unitate de fond 2019  2018 

 RON  RON 

    

Valoarea activului net  6.343.872  6.580.813 

Numar de unitati de fond in circulatie 5.433.429  5.433.429 

Valoarea activului net per unitate (calculata conform calcul prospect) 1,1676  1,2112 

 

 

14. Managementul riscului financiar 

 

Managementul riscului are ca obiectiv protejarea si crearea de valoare pentru activele si 

investitorii fondului. Riscurile aferente activitatii fondurilor sunt inerente si de aceea trebuie 
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gestionate printr-un proces continuu de identificare, evaluare si monitorizare, dar care poate fi 

supus limitelor de risc si altor controale. Fondul este expus riscului de piata, riscului de credit si 

riscului de lichiditate aferente instrumentelor financiare din portofoliu. 

 

Administratorul fondului este responsabil pentru identificarea si controlarea riscurilor si este 

responsabil pentru managementul de risc al fondului. 

Clasificarea FII FOA in functie de structura portofoliului  

Pentru stabilirea nivelului de risc asumat este determinata o matrice de risc in functie de fiecare 

tip de instrument financiar aflat in portofoliul Fondului. 

Ponderea medie de risc este clasificata in una din urmatoarele categorii: 

• FIA cu risc mediu: scoring intre (1.5 – 2.5] 

• FIA cu risc ridicat: scoring intre (2.5 – 4) 

• FIA cu risc foarte ridicat:: scoring 4 
 

Fondul Oamenilor de Afaceri FOA este inclus in clasa FIA cu risc ridicat conform scorului 

obtinut de 2,96, pentru data de 31.12.2019. 

 

Clase de active   
Pondere in 

portofoliu 

Grad 

de 

risc 

Scor 

Actiuni listate  98,833% 3 2.96 

Cont curent si numerar 1,167% 0 0.00 

Nivelul de risc al FII-FOA 100.00%   2.96 

 

 

 

 

 

Riscul de piata 

Este riscul ca valoarea justa sau fluxurile de trezorerie viitoare generate de instrumentele 

financiare din portofoliu sa fluctueze din cauza modificarii variabilelor pietii, cum ar fi ratele de 

dobanda sau cursurile de schimb valutar. 

 

Riscul maxim generat de instrumentele financiare este egal cu valoarea justa a acestora. 

 

Evaluarea riscului de piata 
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Determinarea masurii riscului de piata (market risk measure – MRM) s-a efectuat in 

conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2017/653. Indicatorul de risc este calculat pe 

variatia activului net al fondului si arata nivelul de risc si probabilitatea înregistrarii de pierderi 

datorita evolutiei pietei. 

 
Indicatorul de risc  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Risc scazut   Risc ridicat 

 

Riscul ratei de dobanda 

 

 

In tabelul de mai jos este analizata expunerea Fondului la riscul ratei de dobanda. Activele si 

pasivele sunt prezentate la valoarea neta si alocate pe benzi de scadenta in functie de cea mai 

apropiata dintre data urmatoarei modificari a ratei de dobanda si data maturitatii. 

31 decembrie 2019 0-3 luni 3-12 luni Peste 5 ani 
Nepurtatoare de 

dobanda 
Total 

Active lei lei lei lei lei 

Numerar si echivalente de 

numerar 74.748           -              -                  -                74.748  

Activele financiare 

disponibile pentru vanzare       

Active financiare la 

valoarea justa prin profit si 

pierdere        6.329.460          6.329.460  

Total active         74.748            -              -        6.329.460     6.404.208  

      

31 decembrie 2019 0-3 luni 3-12 luni Peste 5 ani 
Nepurtatoare de 

dobanda 
Total 

Datorii lei lei lei lei lei 

Datorii privind onorariile 

depozitarului si 

administratorului                

59.287                 59.287  

Alte datorii     495                554                 1.049  

Total datorii  59.782           -              -                554               60.336  
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Expunere neta la riscul de 

rata de dobanda       14.966            -              -    6.328.906        6.343.872  

 

 

 

31 decembrie 2018 0-3 luni 3-12 luni Peste 5 ani 
Nepurtatoare de 

dobanda 
Total 

Active lei lei lei lei lei 

Numerar si 

echivalente de 

numerar 73.788           -              -                  -                 73.788  

Active financiare la 

valoarea justa prin 

profit si pierdere        6.570.921           6.570.921  

Total active           73.788            -              -        6.570.921           6.644.708  

      

31 decembrie 2018 0-3 luni 3-12 luni Peste 5 ani 
Nepurtatoare de 

dobanda 
Total 

Datorii lei lei lei lei lei 

Datorii privind 

onorariile 

depozitarului si 

administratorului           62.828                  62.828  

Alte datorii               513                554                 1.067  

Total datorii            63.341            -              -                554               63.895  

Expunere neta la 

riscul de rata de 

dobanda 

         10.447            -              -     6.570.367         6.580.814  

 

 

 

Riscul valutar 

  

Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza modificarii 

cursurilor de schimb. Fondul nu detine investitii semnificative in valuta astfel incat valoarea 

activelor Fondului nu poate fi afectata de fluctuatii ale cursurilor de schimb si prin urmare, 

Fondul nu este supus riscului valutar. 
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Riscul de pret al actiunilor 

 

Este riscul unor modificari nefavorabile ale valori juste ale actiunilor detinute in urma 

modificarii valorii actiunilor individuale. Expunerea la riscul pretului titlurilor de capital propriu 

provine din investitiilor Fondului in actiuni. Fondul gestioneaza acest risc mentinand un 

portofoliu diversificat de actiuni, respectand astfel, prevederile legale in materie si cele ale 

Prospectului de emisiune in conformitate cu care detinerile intr-un singur emitent sunt limitate la 

10%. Limita de 10% poate fi majorata pana la 40% cu respectarea anumitor conditii. 

 

Concentrari ale riscului de pret al titlurilor de capital 

 

Concentrarea riscului de pret al titlurilor de capital detinute de fond in portofoliu sau in functie 

de distributia geografica (pe baza bursei pricipale pe care este listata contrapartida)  

31 decembrie 2019 31 decembrie 2018 

% din total instrumente de datorie 

Romania 
100% 100% 

Total 
100% 100% 

 

In tabelul de mai jos, este analizata concentrarea riscului de pret al titlurilor de capital detinute de 

fond in portofoliu sau in functie de distributia industriala:  

31 decembrie 2019 31 decembrie 2018 

% din total instrumente de datorie 

Financiar 32,45% 41,22% 

Energie 
15,33% 11,01% 

Auto 
2,25% 0,00% 

Telecomunicatii 
3,47% 0,00% 

Mobila 
38,83% 0,00% 

Altele 7,67% 47,77% 

Total 
100% 100% 

 

 

Riscul de lichiditate 

Este riscul ca Fondul sa intampine dificultati in respectarea obligatiilor asociate cu datoriile 

financiare. Expunerea ca riscul de lichiditate poate aparea in momentul in care Fondul este nevoit 
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sa-si achite datoriile sau sa-si rascumpere actiunile inainte de scadenta. Fondul nu este expus in 

mod regulat rascumpararilor aferente unitatilor de fond. Conform prospectului de emisiune 

investitorii nu au drept de rascumparare decat in situatiile prevazute de art 212 alin (4) si art.216 

din Regulamentul nr. 15/2004 referitor la modificarea documentelor de inregistrare ale Fondului.  

 

Riscul de credit  

 

Este riscul de aparitie a unei pierderi financiare pentru Fond din cauza neindeplinirii de catre 

contrapartida unui instrument financiar a obligatiilor ce ii revin. 

  
31 decembrie 2019 31 decembrie 2018  

lei lei 

Numerar si echivalente de numerar                         

74.748  73.788 

Total expunere la riscul de credit                         

74.748  

                      

73.788  

 

In tabelul de mai jos, este prezentata expunerea Fondului la riscul de credit in functie de 

categoria ratingului 

  

31 decembrie 2019 31 decembrie 2018 

% din total instrumente de datorie 

Investment grade 27% 48% 

N/A 73% 51% 

Total 100% 100% 

 

 

15. Segmente de activitate    

Un segment operational este o componenta distincta a Fondului care se angajeaza in activitati in 

urma carora ar putea obtine venituri si inregistra cheltuieli, inclusiv venituri si cheltuieli aferente 

tranzactiilor cu oricare dintre celelalte componente ale Fondului si care este supus la riscuri si 

beneficii diferite de cele ale celorlaltor segmente.  

In conformitate cu IFRS 8” Segmente de activitate”,  un segment de activitate este o componenta 

a unei entitati: 

• care se angajeaza in activitati de afaceri din care poate obtine venituri si de pe urma 

carora poate suporta cheltuieli (inclusiv venituri  aferente tranzactiilor cu alte componente ale 

aceleiasi entitati) 
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• ale carei rezultate din activitate sunt examinate in mod periodic de catre principalul factor 

decizional operational al entitatii in vederea luarii de decizii cu privire la alocarea resurselor pe 

segmente si a evaluarii performantei acestuia, si  

• pentru care sunt disponibile informatii financiare distincte.  

Luand in considerare criteriile de identificare a segmentelor de activitate cat si pragurile 

cantitative descrise in IFRS 8, FOA – fond inchis de investitii nu a identificat segmente de 

activitate pentru care sa prezinte informatiile in mod separat, intreaga activiatate a Fondului 

reprezentand un singur segment, respectiv realizarea obiectului principal de activitate care 

priveste atragerea in mod public de resurse financiare de la persoane fizice si juridice. Activitatea 

se desfasoara in conformitate cu prevederile legislatiei privind piata de capital. 

 

16. Tranzactii cu parti afiliate  

In cursul anului 2019 Fondul Oamenilor de Afaceri a vandut actiuni Elvila S.A. in valoare de 

45.601 lei. 

 

17. Personalul cheie de conducere: 

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

domeniul administrarii investitiilor inca din anul 1995, desfasurand activitati profesionale in 

cadrul celei mai vechi societati de administrare a investitiilor din Romania. 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; 

- Mihaela Carmen Prisacariu – Jurist - Membru al Consiliului de administratie, dispune 

de cunostinte practice foarte bune in ceea ce priveste legislatia pietei de capital si 

instrumentele financiare admise la tranzactionare in cadrul unui operator de piata / operator 

de sistem din Romania. Totodata, dispune de experienta manageriala prin functiile de 

conducere ocupate in piata de capital pana in prezent in cadrul unor societati de servicii de 

investitii financiare/institutii bancare; 

- 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.  
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Conducerea societatii societatii este asigurata Directorul General si Directorul General Adjunct 

si  de inlocuitorii acestora:  

Conducerea 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. 

Inlocuitorii directorilor sunt D-na Cristina Dumitru si Dl. Pompiliu Pasare. 

 

18. Evenimente ulterioare datei de raportare 

Un factor deosebit de important pasibil de a influenta evolutia fondului administrat este situatia 

de urgenta declansata in martie 2020, determinata de epidemia de coronavirus la nivel global, 

care afecteaza major, atat Romania, cat si continentul European si SUA. Acest eveniment 

afecteaza puternic economiile tarilor afectate, inclusiv pietele de capital, determinand fluctuatii 

puternice, in sens negativ ale instrumentelor financiare tranzactionate. SAI SAFI INVEST SA a 

analizat impactul declansarii epidemiei de coronavirus asupra portofoliului de investiții ale 

Fondului Oamenilor de Afaceri.  Fluctuatiile au variat intre 20% -30% si nu reprezinta un factor  

ce ar afecta capacitatea fondului de a-si continua activitatea in viitorul previzibil. Acest 

eveniment nu determina o crestere semnificativa a riscului de lichiditate tinand cont de faptul ca 

fondul are rascumparare numai la data certa, ceea ce nu este aplicabil in cursul anului 2020. 

 

Administrator     Intocmit,  

Director General                                 Persoana Fizica Autorizata, Membru CECCAR 

Lazar Dana Jeaninne                         Nicolescu Violeta  

   Nr.inregistrare in organismul profesional 22513 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

D E C L A R A T I E  

 

 

Subsemnatele Dana Jeaninne Lazar in calitate de Presedinte Director General al Societatii 

de Administrare a Investitiilor SAFI INVEST S.A. si Violeta Nicolescu, reprezentantul SC 

NICOLESCU SI ASOCIATII SRL, in calitate de persoana responsabila cu activitatea 

contabila: 

Declaram ca, dupa cunostintele noastre, situatiile financiare ale anului 2019 pentru Fondul 

Oamenilor de Afaceri care au fost intocmite in conformitate cu standardele internationale 

de raportare financiara aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a 

activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, situatiei veniturilor si cheltuielilor  fondului si ca 

Raportul anual 2019 cuprinde o analiza corecta a randamentului fondului precum si o 

descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate. 

 

 
Presedinte Director General,      Persoana responsabila cu activitatea contabila, 

Dana Jeaninne Lazar           SC NICOLESCU SI ASOCIATII SRL 

        Violeta Nicolescu 

 



                                               
 

SC EXPERT AUDIT SRL 
            
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 
- Consiliul de Administratie si actionarilor 
 Societatii de Administrare a Investitiilor 
 SAFI INVEST SA , strada Stefan Greceanu, nr.4,sector 2 

 
 

RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENŢI 
 
 

 
Raport asupra situaţiilor financiare la 31.12.2019 
Opinie 
 
Am auditat situaţiile financiare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare 
Financiare ale Fondului Inchis de Investitii FOA (fondul oamenilor de afaceri) care cuprind, 
situatia pozitiei financiare la data de 31.12.2019, situatia contului de profit si pierdere si alte 
elemente ale rezultatului global, situatia modificarii capitalurilor,situatia fluxurilor de numerar si un 
sumar al politicilor contabile precum si alte note explicative.  
Situatia financiara se refera la : 
 
-activul net al fondului la 31.12.2019- 6.343.872,25 lei ; 
  
1 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare 

a Fondului la data de 31 decembrie 2019 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a 
fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate 
cu Standardele Internationale de Raportare Financiara  

Baza pentru opinie 

2 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit 
(“ISA”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in 
sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul 
nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala 
relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte 
responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de 
audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru 
opinia noastra. 

3 Evenimente cheie 

  SAI SAFI INVEST SA a analizat impactul declansarii epidemiei de coronavirus asupra portofoliului de 

investiții ale Fondului Oamenilor de Afaceri.  Fluctuatiile au variat intre 20% -30% si nu reprezinta un factor  

ce ar afecta capacitatea fondului de a-si continua activitatea in viitorul previzibil. Acest eveniment nu 

determina o crestere semnificativa a riscului de lichiditate tinand cont de faptul ca fondul are rascumparare 

numai la data certa, ceea ce nu este aplicabil in cursul anului 2020. 

 

 



Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile 
financiare 

4 Conducerea SAI SAFI INVEST SA este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare ale 
Fondului care sa 
ofere o imagine fidela in conformitate cu IFRS si pentru acel control intern 
pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare 
lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare. 

 
5 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea 

capacitatii fondului de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a 
aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza 
continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa 
lichideze Fondul sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista 
in afara acestora. 

6 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea 
procesului de raportare financiara al Fondului. 

 
Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare 

7 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care 
situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de 
frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia 
noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o 
garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna 
o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, 
fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, 
ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, 
luate in baza acestor situatii financiare. 

8 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si 
mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 

• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, 
cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca 
raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate 
pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei 
denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de 
nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda 
poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si 
evitarea controlului intern. 

• Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri 
de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie 
asupra eficacitatii controlului intern al Societatii. 

• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil 
al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre 
conducere. 

• Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre 
conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza 
probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la 



evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind 
capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam 
ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul 
auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in 
care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile 
noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului 
auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina 
Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii 
activitatii. 

• Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, 
inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta 
tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa 
rezulte intr-o prezentare fidela. 

 

9 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata 
si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv 
orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul 
auditului. 

10 De asemenea furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarative cu priviere la 
conformitatea noastracu cerintele etice privind independent si le comunicam toate relatiile si alt 
aspect care pot fi considerate , in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independent si 
unde este cazul masurile de siguranta aferente. 

11 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernabta, stabilim 
acele aspectecare au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor 
financiare in perioada curenta si prin urmare  reprezinta aspect cheie de audit. Descriem 
aceste aspect in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau 
reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in 
circumstante extrem de rare ,consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul 
nostrum deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie  
depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.  
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