Procedura de cumparare titluri de stat in lei, destinate populatiei,
in cadrul Programului FIDELIS
Cititi Prospectul de emisiune inainte de a subscrie !










Prospectul de emisiune este publicat pe website-ul membrilor Sindicatului de intermediere (www.bcr.ro,
www.brd.ro, www.raiffeisen.ro ), al Emitentului (www.mfinante.ro ) si al Bursei de Valori Bucuresti
(www.bvb.ro)
Perioada de oferta este cuprinsa intre 08 iunie si 19 iunie; in acest interval de timp persoanele fizice care
au implinit varsta de 18 ani pana la data inchiderii Ofertei, rezidente sau nerezidente, care doresc sa
achizitioneze titluri de stat isi exprima interesul prin prezentarea intr-o unitate bancara a unei banci din
Sindicatul de Intermediere sau la sediul oricarui Participant Eligibil (lista acestora va fi disponibila pe
website-ul www.bvb.ro ).
Participantul eligibil in sensul acestei oferte este o societate de servicii de investitii financiare (SSIF)
autorizata de Autoritatea se Supraveghere Financiara (ASF), participant la sistemul de tranzactionarea al
Bursei de Valori Bucuresti (BVB) care a semnat cu Sindicatul de Intermediere Angajamentul de respectare
a conditiilor de derulare a Ofertei; lista acestor intermediari este disponibila pe website-ul www.bvb.ro
Sindicatul de Intermediere este format din: Banca Comerciala Romana (BCR), BRD – Groupe Société
Générale (BRD) si Raiffeisen Bank.
Valoarea unui titlu de stat va fi de 1.000 lei.
Cantitatea minima ce se poate subscrie este de 1 titlu de stat, adica 1.000 lei.

In perioada de subscriere, bancile si Participantii Eligibili colecteaza subscrierile (intentiile de cumparare) si
sumele necesare cumpararii, astfel:
Pasul 1. – Plata titlurilor de stat
Orice persoana fizica interesata sa cumpere titluri de stat se poate prezenta la o unitate bancara a BCR, BRD sau
Raiffeisen precum si la sediul unui Participant Eligibil in vederea realizarii subscrierii.
Ofiterul bancar responsabil de preluarea subscrierilor (intentiilor de cumparare) din respectiva unitate il va ghida in
privinta actiunilor pe care trebuie sa le intreprinda in vederea cumpararii.
Pentru a cumpara titluri de stat persoana interesata are la dispozitie urmatoarele de plata, astfel :
a.
-

-

Pentru subscrieri realizate prin oricare din membrii sindicatului de intermediere (BCR, BRD sau
Raiffeisen):
poate plati prin depunere numerar in contul colector al bancii intermediare (oricare dintre BCR, BRD si
Raiffeisen) prin care doreste sa subscrie. In acest caz comisionul de depunere este zero
Poate plati prin transfer bancar din contul sau deschis la banca prin care doreste sa subscrie (oricare
dintre BCR, BRD si Raiffeisen) in contul colector al aceleiasi banci. Si in acest caz comisionul bancar va fi
zero.
Poate plati prin transfer din contul sau bancar deschis la o alta banca decat cea prin care realizeaza
subscrierea catre contul colector al bancii prin care subscribe (oricare dintre BCR, BRD si Raiffeisen). In
acest caz va plati suplimentar comisionul bancii din care se face transferul.

Atentie !!! In cazul platii prin virament bancar, in campul detalii, trebuie specificat numai CNP-ul subscriitorului,
fara alte informatii..
In cazul in care va plati prin transfer bancar de la o alta banca decat cea prin care realizeaza subscrierea
cumparatorul trebuie sa faca intai plata in contul collector si apoi sa se prezinte cu copia ordinului de plata la
ghiseul bancii prin care va subscrie.
Valoarea ordinului de plata sau a depunerii de numerar in contul colector trebuie sa fie multiplu de 1.000 lei.
Ex. Daca se doreste cumpararea a trei titluri de stat, valoarea ordinului de plata sau a depunerii de numerar trebuie
sa fie de 3.000 lei.
b.

Pentru subscrieri realizate prin Participantii Eligibili:
Plata se va face in contul bancar al Participantului Eligibil respectiv, urmandu-se procedurile acestuia.

Pasul 2. - Subscrierea
Cumparatorul inmaneaza ofiterului bancar documentele de identificare (card de identitate, pasaport, etc) si
dovada platii titlurilor de stat (in cazul in care plata s-a facut dintr-o alta banca) si precizeaza acestuia numarul de
titluri de stat pe care le doreste si dobanda pe care ar vrea sa o obtina.
Poate face subscrieri multiple, la diferite niveluri ale dobanzii, cu conditia ca fiecare din aceste subscrieri sa fie
platita separat.
Valoarea titlurilor de stat pe care le indica ofiterului bancar trebuie sa corespunda cu valoarea platii efectuate.
Investitorul are posibilitatea sa subscrie in una din transele Ofertei astfel:
a)

Transa Primara: reprezinta transa in care se inregistreaza subscrierile de Titluri de stat care au
cuprinse intre minim un Titlu de stat si maxim 50 de Titluri de stat (inclusiv);
b) Transa Secundara: reprezinta transa care va include toate Titlurile de stat subscrise care depasesc 50
de Titluri de stat incluse deja in Transa Primara.
Dupa realizarea subscrierii, ofiterul bancar va inmana investitorului doua exemplare ale formularului de subscriere.
Investitorul va verifica datele preluate in formularul de subscriere: datele de identificare, rata dobanzii dorite,
numarul de titluri subscrise si contul bancar in care se doreste incasarea eventualei diferente ramase in urma
nealocarii de titluri de stat.
!!! In cazul in care persoana care subscrie are un cont de investitii financiare (cont de brokeraj) deschis la membrul
Sindicatului de Intermediere sau la Participantul Eligibil caruia i se adreseaza subscrierile se vor realiza conform
prevederilor contractului de brokeraj.
Pasul 3. Validarea subscrierii.
In perioada de derulare a Ofertei, Sindicatul de Intermediere sau Participantul Eligibil va receptiona Formularele de
Subscriere / ordinele de cumparare si va procesa, valida si inregistra, in cel mai scurt timp posibil, toate subscrierile
valide receptionate. Validarea subscrierilor/ordinelor se va face numai la receptionarea sumelor in oricare din
conturile colectoare ale membrilor Sindicatului de Intermediere sau in contul Participantului Eligibil.

In cazul in care suma transferata dintr-o alta banca nu ajunge in contul colector al bancii sau al participantului
Eligibil prin care s-a subscris pana la inchiderea Ofertei (19 iunie 2015) inainte de ora 16:00 subscrierea va fi
invalidata iar investitorul isi va primi banii inapoi in contul specificat in formularul de subscriere.
Pasul 4. Stabilirea ratei dobanzii si Alocarea
In data de 22.06.2015 va avea loc procesul de stabilire a ratei dobanzii finale si de stabilire a numarului de titluri de
stat pe care le va primi fiecare subscriitor.
Rata dobanzii si indicii de alocare pe cele doua transe se vor publica pe site-ul www.bvb.ro.
Toti investitorii care au subscris la o rata a dobanzii mai mica sau egala cu rata finala a dobanzii vor primi un numar
de titluri de stat mai mic sau egal cu numarul subscris de titluri, in functie de indicele de alocare.
Detalii despre cum se realizeaza aceste procese se gasesc in Prospectul de emisiune.
Pasul 5. Tranzactia
In data de 23. 06.2015 va avea loc, in sistemul BVB, tranzactia prin care titlurile de stat alocate fiecarui investitor
ajung in posesia acestora.
Ca urmare a executarii tranzactiei, investitorii vor primi un document numit “Confirmarea tranzactiei” prin care i se
atesta investitorului ca in data respectiva a cumparat numarul de titluri de stat stabilit in urma operatiunii de
alocare, la pretul de 1.000 lei/ titlu de stat pentru care plateste suma specificata in confirmare.
Documentul de confirmare a tranzactiei va fi transmis in termen de o zi lucratoare de la Data Tranzactiei prin:
a) e-mail in cazul in care investitorul a furnizat o adresa de e-mail valida la momentul subscrierii.
b) prin fax in cazul in care a furnizat un numar de fax,
c) prin posta, la adresa mentionata la momentul subscrierii/in contractul de brokeraj, in cazul in care nu a
furnizat o adresa de e-mail valida sau un numar de fax.
Pasul 6. Decontarea
In data de 25.06.2015, are loc decontarea tranzactiei porin intermediul Depozitarului Central. In urma acestei
operatiuni se transfera efectiv dreptul de proprietatea asupra titlurilor de stat de la Ministerul de Finante Publice
la investitor, iar banii se transfera din contul colector catre Ministerul de Finante Publice.
Pasul 7. Transferul sumelor nealocate
In cazul in care cererea de titluri de stat a fost mai mare decat numarul de titluri oferite de MFP si investitorul a
primit un numar mai mic de titluri decat cel subscris, investitorul va primi diferenta aferenta titlurilor de stat
subscrise si nealocate in contul specificat in formularul de subscriere.
De asemenea, in cazul in care a subscris la o rata a dobanzii mai mare decat rata dobanzii finale, investitorul va
primi intreaga suma subscrisa in contul mentionat in formularul de subscriere.
In cazul in care subscrierea a fost invalidate din motive ce nu tin de intermediar (de ex. suma a fost platita printr-un
transfer bancar dintr-o alta banca si nu a ajuns in contul colector pana la inchiderea ofertei) investitorul va primi
intreaga suma subscrisa in contul mentionat in formularul de subscriere.
Transferul sumelor nealocate se va face pana cel tarziu 02.07.2015.

Pasul 8. Transferul titlurilor de stat in contul individual deschis investitorului la Depozitarul Central
In cazul in care investitorul nu are un cont de brokeraj rezultat in urma incheierii unui contract de servicii de
investitii financiare cu un intermediar, banca prin care a subscris ii va transfera titlurile de stat achizitionate in
Sectiunea dedicata conturilor individuale a Depozitarului Central.
In aceasta Sectiune investitorul are un cont deschis pe numele lui, poate pastra titlurile de stat, poate incasa
dobanda si valoarea nominala la datele de plata, dar nu le poate vinde.
Investitorii pot obtine de la Depozitarul Central, la cerere, un extras de cont care sa le ateste proprietatea asupra
titlurilor de stat cumparate in oferta. Tariful solicitat de Depzitarul Central pentru eliberarea extrasului de cont
este de 5 lei in cazul persoanelor fizice.

In cazul in care, ulterior listarii la BVB, detinatorul titlurilor doreste sa le vanda, va trebui, cu exceptia
cazului in care are deja unul, sa incheie un contract de brokeraj fie cu una din bancile membre ale
Sindicatului de intermediere (BCR, BRD sau Raiffeisen) fie cu un intermediar autorizat (SSIF), participant
la sistemul de tranzactionare al BVB ( lista acestora si dátele de contact se regaseste pe website-ul
www.bvb.ro –sectiunea Intermediari)

