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Investiţiile în fonduri deschise de investiţii nu sunt depozite bancare, iar băncile, în calitatea lor de acţionar al unei 

societăţi de administrare a investiţiilor, nu oferă nicio garanţie investitorului cu privire la recuperarea sumelor 

investite. 

 
Aprobarea iniţierii şi derulării ofertei publice continue de titluri de participare de către Autoritatea de Supraveghere 
Financiara, Sectorul Instrumentelor si Investitiilor financiare (A.S.F) nu implică în niciun fel aprobarea sau evaluarea de 
către A.S.F . a calităţii plasamentului în respectivele titluri de participare, ci evidenţiază respectarea de către ofertant a 
prevederilor O.U.G 32/2012  şi a Regulamentului A.S.F nr.9/2014 cu modificarile si completările ulterioare. 

 

Fondurile comportă nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar şi riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor 

pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investiţie fiind, de regulă, proporţionale cu riscul. 

 

Performantele anterioare ale Fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare. 

 

În conformitate cu prevederile O.U.G 32/2012  şi ale Regulamentului A.S.F nr. 9/2014, Regulile Fondului Deschis de 

Investiții Monolith, denumit in continuare „Fondul”, fac parte integrantă din prezentul Prospect de emisiune, fiind 

anexa la acesta. 

Informații relevante privind Fondul Deschis de Investitii Monolith se pot obține de la sediul S.A.I.. ATLAS ASSET 

MANAGEMENT  S.A . cu sediul în Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, Etaj 2, pe website-ul 

wwww.atlas-am.ro şi la adresa de e-mail contact@atlas-am.ro. 

 

 

Anunțurile şi notificările privind activitatea Fondului Deschis de Investiţii Monolith vor fi publicate în cotidianul 

“Bursa”şi pe website-ul wwww.atlas-am.ro. 

Prezentul document, elaborat în conformitate cu reglementarile in vigoare ( ex. O.U.G 32/2012, Regulamentul A.S.F nr. 

9/2014) conţine informaţiile necesare pentru ca investitorul potenţial să poată aprecia în deplină cunosţiintă de cauză 

investiţia efectuată şi, în special, riscurile pe care aceasta le implică. 
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CAPITOLUL 1 INFORMAŢII despre SOCIETATEA de ADMINISTRARE 

1.1. Datele de identificare a Societăţii de administrare 

Fondul Deschis de Invesții MONOLITH este administrat de către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., denumită în 
continuare „Societatea de administrare” şi care este constituită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 
modificată prin Legea nr. 441/2006 privind societățile comerciale, cu o durată de funcţionare nedeterminată, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/15700/15.09.2008, Cod Unic de Înregistrare 24467322, având 
sediul în Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, Etaj 2, tel: 021 361 78 21; fax: 021 361 78 22 ; e-mail 
contact@atlas-am.ro, adresa web www.atlas-am.ro. Societatea de administrare a fost autorizată de C.N.V.M.( A.S.F) 
prin Decizia nr. 607/14.04.2009 şi înregistrată în Registrul Public al A.S.F cu nr. PJRO5SAIR/400030. 

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. nu are sedii secundare şi administrează urmatoarele fonduri de investitii: 

•Fondul Deschis de Investitii Audas Piscator, inscris  in Registrul A.S.F cu nr.CSC06FDIR/400060; 
• Fondul Deschis de Investitii Piscator Equity Plus, inscris  in Registrul A.S.F cu nr.CSC06FDIR/400071; 
• Fondul Inchis de Investitii Hermes, inscris in Registrul A.S.F cu nr. CSC08FIIR/400023 ; 
• Fondul Inchis de Investitii Herald, inscris in Registrul A.S.F cu nr. CSC08FIIR/400025; 
• Fondul Deschis de Investitii Monolith, inscris in Registrul A.S.F cu nr. CSC06FDIR/400077; 
• Fondul Inchis de Investitii Matador, inscris in Registrul A.S.F cu nr. CSC08FIIR/400026; 
• Fondul Inchis de Investitii DCP Investitii, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC08FIIR/400030; 
• Fondul Inchis de Investitii Alchemist, inscris in Registrul A.S.F cu nr. CSC08FIIR/400039; 
• Fondul Inchis de Investitii Michelangelo, inscris in Registrul A.S.F cu nr. CSC08FIIR/400041; 
 
Societatea de administrare este autorizată să administreze şi portofolii individuale de investiţii ale persoanelor fizice 
sau juridice, inclusiv a celor detinute de catre fondurile de pensii, precum si activitati conexe. 

1.2. Capital social subscris şi vărsat al Societăţii de administrare a investiţiilor este de 910.000 lei. 

1.3. Consiliul de Administratie al societăţii S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. este format din urmatorii membrii: 
    1. Dl. Liviu Stefan Arnautu– Presedinte Consiliu de Administratie; 
    2. Dl. Dragos Balaci – Membru Consiliu de Administratie; 
    3. Dl. Petre Terzi - Membru Consiliu de Administratie; 
 
1.4 Conducerea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are urmatoarea componenta: 
Dl. Dragos Balaci – Director General;. 
Dna. Garofita Mocioiu – Director Executiv; 
In cazul in care unul din Directori este absent, atributiile acestuia sunt preluate de catre Dl. Arnautu Liviu Stefan, 

Presedinte Consiliu de administratie, actionar. 
 
1.5 Experienta profesionala si detalierea activitatii membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor: 
Dl. Liviu Stefan Arnautu - Presedinte Consiliu de Administratie - experienta de peste 16 ani pe piata financiara; 
absolvent al „Universitatii Romano-Americana, Facultatea de Relatii Bancare si Comerciale”. Dl. Arnautu mai detine o 
diploma in „Credit Risk Management” de la Institutul Bancar Roman; 
Dl. Dragos Balaci – Director General- experienta de peste 11 ani pe piata financiara; absolvent al „Academiei de Studii 
Economice, Facultatea de Relatii Economice Internationale. Dl. Balaci mai detine o  Diploma de studii aprofundate in 
„Tranzactii Intra-Europene” de la ASE Bucuresti. 
Dna. Garofita Mocioiu – Director Executiv - experienta de peste 4 ani pe piata financiar-bancara; absolventa a 
„Facultatii de Management Financiar Contabil – Administrativ” si a „Scolii de inalte studii postuniversitare in 
informatica aplicata” din cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti; 
Dl. Petre Terzi – Membru Consiliu de Administratie- experienta de peste 20 de ani pe piata financiar-bancara; D-nul 
Terzi a fost vicepresedinte si fondator Eximbank intre anii 1991-1996 si membru Consiliu de Administratie Eximbank in 
perioada 1991-2001; Dl-nul Terzi a detinut si functia de vicepresedinte CEC si membru Consiliu de Administratie la 
Biroul de Credite in perioada 2001 -2005; 

mailto:contact@piscator.ro
http://www.piscator.ro/
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              CAPITOLUL 2 INFORMAŢII despre DEPOZITAR 

2.1. Datele de identificare a Depozitarului: 

Depozitarul Fondului Deschis de Investiţii MONOLITH este BRD - Groupe Societe Generale S.A. denumit in continuare 
„Depozitarul”, cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, înmatriculata la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J40/608/1991, cod unic de înregistare R361579, înscrisa în Registrul special al A.S.F cu nr. 
PJR10DEPR/400007, tel: 021 301.61.00, fax 021 301.68.43, adresa web: www.brd.ro. 

Sediul sucursalei in care se desfasoara activitatea de depozitare este in Str. Biharia nr. 67-77, cladirea Metav, Corp A2, 
etaj 2, sector 1, Bucuresti. 

Depozitarul este angajat în activităţi bancare, aşa cum acestea sunt definite în cuprinsul Legii Bancare nr. 58/1998, cu 
modificările şi completările ulterioare. Depozitarul nu a transferat responsabilități de depozitare către alți 
subdepozitari. 

Responsabilităţile Depozitarului faţă de Societatea de administrare şi faţă de investitorii FDI Monolith sunt: 

1. Sa pastreze in conditii de siguranta toate activele Fondului, cu exceptia activelor mentionate la art.83 alin. (3) 
din Regulamentul 9/2014, separat de activele sale si ale altor entitati, incredintate de catre Societatea de 
administrare. Activele in forma fizica, predate pe baza de procese verbale vor fi pastrate in siguranta in seiful 
Depozitarului si vor fi incredintate Societatii de administrare la primirea instructiunilor acestuia, pe baza de 
procese verbale ; 

2. Sa desfăşoare activităţi de depozitare pentru Fond, cu respectarea prevederilor O.U.G 32/2012, a 
Regulamentului A.S.F nr. 9/2014 şi ale reglementărilor si instructiunilor emise în aplicarea acestora;  

3. Sa pastreze in custodie activele financiare tranzactionabile apartinand Fondului. Depozitarul va deschide 
conturi de instrumente financiare, pe numele Fondului, in care va pastra instrumentele financiare aflate in 
custodie ; 

4. Sa deschida un cont curent si un cont bancar special aferent tranzactiilor cu instrumente financiare . Aceste 
conturi vor fi debitate/creditate de Depozitar numai in baza functiilor sale de depozitare, cu informarea 
Societatii de administrare; 

5. Sa realizeze decontarea tranzactiilor cu instrumente financiare in contul Fondului, executate si confirmate de 
societatea de servicii de investitii financiare, in conformitate cu instructiunile primite de la Societatea de 
administrare si cu reglementarile specifice pietelor pe care se tranzactioneaza acestea ; 

6. Sa realizeze colectarea dividendelor, dobanzilor si a altor fructe civile aferente activelor depozitate, la 
solicitarea Societatii de administrare; 

7. Sa se asigure ca, in tranzactiile avand ca obiect activele Fondului, orice suma este achitata in termenul 
stabilit ; 

8. Sa se asigure ca veniturile Fondului sunt administrate si calculate in conformitate cu legislatia in vigoare, cu 
reglementarile A.S.F  si cu documentele Fondului ; 

9. Sa se asigure ca vanzarea, emiterea, rascumpararea sau anularea unitatilor de fond sunt efectuate de catre 
Societatea de administrare sau o alta entitate in numele Fondului, in conformitate cu reglementarile A.S.F si 
documentele Fondului ; 

10. Sa certifice zilnic valoarea activului net, valoarea unitara a activului net, a numarului de investitori, sa certifice 
raportarile solicitate de A.S.F, si sa le transmita catre Societatea de administrare in termenele, forma, 
conditiile si periodicitatea stabilite de parti respectiv de A.S.F; 

11. Sa se asigure ca valoarea unitatii de fond este calculata in conformitate cu reglementarile A.S.F si 
documentele Fondului; 

12. Sa efectueze inregistrarea, verificarea, monitorizarea si controlul activelor Fondului; 
13. Sa indeplineasca instructiunile Societatii de administrare, cu exceptia cazului in care acestea sunt contrare 

legislatiei in vigoare ori documentelor Fondului ; 
14. Sa informeze in scris Societatea de administrare despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea 

Fondului. 

http://www.brd.ro/
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15. Sa tina evidenta tuturor informatiilor schimbate cu Societatea de administrare in format electronic,  pe 
suport durabil, in decursul executarii contractului, pe durata stabilita in legislatia specifica, dar nu mai putin 
de 5 ani de la data primirii informatiei. 

16. Sa informeze Societatea de administrare, din momentul in care a luat la cunostinta cu privire la faptul ca 
separarea activelor Fondului nu mai este suficienta pentru a asigura protectia impotriva insolventei unei parti 
terte careia Depozitarul i-a delegat custodia. 

17.  Raspunde fata de detinatorii de unitati de fond, solidar cu Societatea de administrare, pentru orice neregula 
si/sau frauda comisa de catre acesta din urma in legatura cu activele Fondului si care ar fi trebuit identificata 
de Depozitar conform atributiilor stabilite de OUG nr. 32/2012 si de Regulamentul ASF nr. 9/2014 si pe care 
nu a raportat-o catre ASF. 

18. Raspunde fata de Societatea de administrare si fata de detinatorii de unitati de fond pentru orice pierdere 
suferita de acestia ca urmare a indeplinirii necorespunzatoare sau a neindeplinirii obligatiilor sale. 

19. Depozitarul poate transfera unui subdepozitar autorizat de ASF pastrarea unei parti din activele Fondului, 
precum si functiile sale de depozitar al acelor active, cu respectarea reglementarilor ASF in vigoare. Obligatiile 
Depozitarului nu vor fi afectate de faptul ca a incredintat unui subdepozitar toate sau o parte din activele pe 
care le are in pastrare. 

20. Societatea de administrare este raspunzator pentru instructiunile pe care le transmite Depozitarului, precum 
si pentru toate actele si faptele aferente activitatii de administrare, asa cum este definita de legislatia in 
vigoare. 

21. Asigura confidentialitatea informatiilor si/sau documentelor primite din partea Administratorului in procesul 
de evaluare a legalitatii operatiunilor efectuate de acesta in contul Fondului. Confidentialitatea nu poate fi 
invocata in cazul controalelor efectuate de ASF, BNR sau alte institutii abilitate ale statului. Obligatia de 
pastrare a confidentialitatii se va aplica pe intreaga durata a executarii contractului de depozitare si pentru o 
perioada de 3 ani dupa incetarea acestuia. 

22. Nu are autoritatea sa transfere, sa ipotecheze, sa garanteze in orice mod sau sa dispuna in orice alt fel de 
orice instrumente financiare sau sume de bani incredintate spre pastrare in numele Fondului, cu exceptia 
cazului in care exista instructiuni corespunzatoare ale Societatii de administrare si numai in beneficiul 
investitorilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Interdictia nu se aplica in cazul dispunerii de catre 
ASF a unor masuri speciale. 

23. Poate solicita Societatii de administrare orice informatii si/sau documente pe care le considera necesare 
pentru evaluarea incadrarii unei operatiuni executate pe contul Fondului in dispozitiile legale si ale 
reglementarilor interne ale Fondului. Administratorul fondului nu va putea refuza furnizarea acestor 
informatii si/sau documente sub pretextul confidentialitatii. 

24. In executarea contractului de depozitare, Depozitarul poate avea acces la date cu caracter personal. 
Informatiile puse la dispozitia Depozitarului sunt protejate in conditiile Legii nr. 677/2001 privind protectia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 
Depozitarul se angajeaza sa prelucreze datele cu caracter personal de care a luat cunstinta pe parcursul 
derularii contractului de depozitare strict in scopul stabilit in acesta, fiind interzisa utilizarea de catre 
Depozitar a acestor date in alte scopuri.  

25.  Sa respecte sarcinile si responsabilitatile in privinta prevenirii si spalarii banilor si finantarii terorismului, in 
relatia cu Societatea de adminisrare, asa cum sunt prevazute de legislatia in vigoare. 

 
Prin contractul de depozitare s-a stabilit un comision de depozitare care se aplică la valoarea medie lunara a activului 
net, nivelul maxim al acestui comision fiind de 0,05% / luna. La acest comision se mai adauga comisioane de pastrare 
in siguranta a instrumentelor financiare pentru piata locala si pentru pietele externe, comisioane pentru 
intermedierea titlurilor de stat, comisioane pentru decontarea tranzactiilor si pentru transferuri internationale (altele 
decat cele pentru decontarea tranzactiilor). Toate aceste comisioane sunt platite din activele Fondului.   

Pentru instrumentele financiare tranzacţionate pe pieţe externe, Depozitarul va utiliza serviciile custodelui Societe 
Generale–Paris, Franta si/sau Societe Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, si/sau depozitari internationali 
(Euroclear) care actioneaza pe pietele externe. 
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Instrumentele financiare tranzacţionate pe pieţele reglementate externe vor fi evidenţiate într-un cont nominee 
deschis în numele BRD sau într-un cont deschis pe numele Fondului, la custodele Societe Generale care acţionează pe 
pieţele respective, conform reglementărilor aplicabile acestor pieţe. 

Depozitarul disponibilizează instrumente financiare din portofoliul Fondului numai la primirea instrucţiunilor 
corespunzătoare de la Societate, în următoarele cazuri:  

a) în data decontării tranzacţiei, la vânzarea unui instrument financiar pe principiul livrare contra plată;  
b) ca urmare a instrucţiunilor primite în caz de fuziune şi inclusiv de la administratorul lichidării, în caz de 
lichidare;  
c) ca urmare a constituirii unor garanţii pentru operaţiunile derulate de Fond, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare;  
d) în cazul împrumuturilor acordate de  Fond, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
Pentru toate instrumentele financiare din portofoliul Fondului, decontate în cadrul unui sistem de compensare, 
decontare şi depozitare, Depozitarul disponibilizează/primeşte instrumentele exclusiv pe principiul livrare/primire 
contra plată.  

Societatea de administrare a Fondului poate schimba Depozitarul in conformitate cu prevederile legale in vigoare.  

 
CAPITOLUL 3 INFORMAŢII cu privire la FOND 

3.1. Identitatea Fondului 

Fondul Deschis de Investiţii MONOLITH, iniţiat si administrat de S.A.I.  ATLAS ASSET MANAGEMENT  S.A, constituit 
prin contractul de societate, fără personalitate juridică, în conformitate cu dispozițiile din Codul Civil si care 
functioneaza in conformitate cu prevederile O.U.G 32/2012 şi ale Regulamentului A.S.F nr. 9/2014, este autorizat de 
C.N.V.M. (A.S.F) prin Decizia nr. 55/19.01.2012 şi este înregistrat cu nr. CSC06FDIR/400077 in Registrul A.S.F. 

Durata de existenţă a Fondului este nelimitată. 

Forma prescurtată a denumirii Fondului Deschis de Investitii este FDI MONOLITH. 

3.2. Obiectivul Fondului  
 
Obiectivul Fondului este plasarea in conditii optime de diversificare a resurselor atrase, in instrumente de piata 
monetara si depozite bancare la cele mai importante banci locale, in obligatiuni de stat si municipale, dar si in 
obligatiuni sau alte instrumente cu venit fix ale unor emitenti corporativi cu grad de risc redus. 
Fondul Deschis de Investitii MONOLITH este un fond cu o politica de investitii diversificata cu un grad de risc scazut. 
Alocarea activelor Fondului se va realiza in functie de previzionarea evolutiei pietelor financiare si va respecta 
poliftica de investitii si limitele investitionale ale Fondului.  
 

3.2.1. Politica de investiții a Fondului 
 
Strategia investitionala a Fondului va urmari o plasare eficienta in instrumente financiare si mentinerea unui grad 
adecvat de lichiditate respectand limitele investitionale si politica de investitii stabilite prin prezentul Prospect de 
emisiune, in conformitate cu O.U.G 32/2012 si Regulamentul A.S.F nr. 9/2014 completat cu modificarile ulterioare. 
 
Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent intr-un mix de instrumente ale pietei monetare 
(certificate de depozit, certificate de trezorerie, alte instrumente financiare cu scadente reziduale mai mici de 1 an), in 
instrumente cu venit fix (titluri de stat, obligatiuni corporative, municipale). Categoriile de instrumente mentionate 
anterior nu sunt restrictive, Fondul poate sa investeasca si in alte categorii de instrumente financiare mentionate in 
prezentul Prospect de emisiune. 
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Plasamentele in titluri cu venit fix vor fi directionate preponderent catre titluri de stat sau titluri emise de entitati cu o 
situatie financiara solida si un grad de indatorare adecvat, din Romania si din state membre ale Uniunii Europene sau 
apartinand Spatiului Economic European. Investitiile Fondului nu sunt limitate la instrumente ale pietei monetare sau 
instrumente cu venit fix, urmand a fi luate in considerare inclusiv oportunitatile de investitie oferite de titluri de 
participare la OPC din state membre sau nemembre, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Plasamentele 
efectuate de fond se vor face pe baza diversificarii prudente a portofoliului, in vederea diminuarii riscului, conform 
prevederilor O.U.G 32/2012  şi a Regulamentului A.S.F nr.9/2014 cu modificarile si completările ulterioare. Investitiile 
in instrumente similare celor descrise anterior dar emise de entitati din state nemembre vor fi facute in concordanta 
stricta cu reglementarile legale existente.  

Fondul deschis de investitii MONOLITH nu va investi in actiuni sau instrumente financiare derivate avand ca suport 
actiuni si/sau indici bursieri. 
 

Categorii de instrumente financiare utilizate: 

 

Principalele categorii de instrumente financiare in care se va investi: 

• Certificate de trezorerie; 

• Obligatiuni – guvernamentale, corporatiste, municipale etc, pe diferite maturitati; 

• Depozite bancare si certificate de depozit; 

• Instrumente financiare derivate: futures, forward, optiuni, swap, etc. atat pentru realizarea obiectivelor de 
investitii cat si pentru acoperirea riscului pozitiilor existente; 

• Titluri de participare ale OPCVM sau AOPC mentionate la pct. 3.2.2. lit. d) din prezentul Prospect de emisiune; 
   
In situatia in care Societatea de administrare estimeaza un trend ascendent al ratelor de dobanda sau/si al primelor 
de risc de credit ponderea plasamentelor in depozite bancare pe termen scurt si instrumente cu venit fix avand 
durata redusa se va mari fiind posibila chiar o reducere a duratei medii a portofoliului Fondului prin utilizarea unor 
instrumente financiare derivate (contracte futures, swapuri, optiuni etc.)  
In situatia in care Societatea de administrare estimeaza un trend descendent al ratelor de dobanda sau/si al primelor 
de risc de credit ponderea plasamentelor in depozite bancare pe termen scurt si instrumente cu venit fix avand 
durata redusa se va reducei fiind posibila chiar o crestere a duratei medii a portofoliului Fondului prin utilizarea unor 
instrumente financiare derivate (contracte futures, swapuri, optiuni etc.)  
 
Portofoliul de instrumente financiare se va constitui în primul rând pornind de la cadrul macroeconomic previzionat şi 
de la caracteristicile fiecărui emitent în parte, precum si tinand cont de conditiile de exces/deficit de lichiditate 
existent in piata monetara. Se va avea în vedere analiza fundamentală şi analiza tehnică.  
 
În ceea ce priveste tranzacţiile cu instrumente financiare derivate utilizarea acestora  va avea ca scop atat dobândirea 
de expunere pe pieţele financiare interne şi internaționale cat si acoperirea riscurilor valutar, de rata a dobanzii si de 
credit in conditiile respectarii limitelor investitionale si a politicii de investitii stabilite in Prospectul de emisiune. 
 
Orizontul minim de timp recomandat investitorilor in Fond, bazată pe natura Fondului, este de 12 luni. 

 
3.2.2. Categorii de instrumente financiare în care investeste Fondul 
 

a) valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare înscrise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată, astfel cum 
este definită la art. 125 din Legea 297/2004, din România sau dintr-un stat membru. 
 
b) valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-o tara terta sau 
negociate pe o alta piata reglementata dintr-o tara terta, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă 

publicului, cu condiţia ca S.A.I. sa depuna la A.S.F solicitarea de aprobare a investitiei in valori mobiliare si 
instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-o tara terta sau negociate pe o alta piata 
reglementata dintr-o tara terta cu minim 30 zile lucratoare inaintea de efectuarea investitiei respective. 
 
c) valori mobiliare nou-emise, care indeplinesc urmatoarele criterii: 
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1) condiţiile de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacţionare pe 

bursă sau pe o altă piaţă reglementată care operează regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu conditia ca 
S.A.I. sa depuna la A.S.F. solicitarea de aprobare a investitiei in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare 
admise la cota oficiala a unei burse dintr-o tara terta sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-o tara terta cu 
minim 30 zile lucratoare inaintea de efectuarea investitiei respective. 
 
2) această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune; 
Daca admiterea nu este asigurata intr-un termen de maxim un an de la emisiune, valorile mobiliare nou emise vor fi 
reincadrate in categoria altor valori mobiliare sau instrumente ale pietei monetare si Fondul va putea investi cel mult 
10% din activele sale.  
 
d) titluri de participare ale O.P.C.V.M sau A.O.P.C. cu caracteristicile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si b) din O.U.G 
32/2012, stabilite sau nu in state membre,  cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:  
1. A.O.P.C. sunt autorizate, conform unei legislații care prevede că acestea sunt subiectul unei supravegheri echivalate 
de către A.S.F  cu aceea prevăzută în OUG 32/2012, iar între A.S.F. și autoritatea competentă din statul de origine 
există încheiat un acord de cooperare; 
2. nivelul de protectie a investitorilor in respectivele A.O.P.C. este echivalent cu acela al investitorilor in O.P.C.V.M. si, 
in special, regulile referitoare la segregare, imprumuturi si vanzari pe pozitia descoperita a valorilor mobiliare si 
instrumentelor pietei monetare sunt similare prevederilor O.U.G 32/2012; 
3. activitatile A.O.P.C. fac obiectul unor rapoarte semestriale si anuale, care permit o evaluare a activului si a 
pasivului, a veniturilor si a operaţiunilor din perioada de raportare; 
4. maximum 10% din activele totale ale celorlalte O.P.C.V.M. si/sau A.O.P.C., in care se intentioneaza sa se 
investeasca, pot, in conformitate cu regulile fondului sau a actelor constitutive ale acestora, sa fie investite in titluri de 
participare emise de alte O.P.C.V.M. si A.O.P.C.; 
 
e) depozite constituite la instituţii de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o 
scadenţă care nu depăşeşte 12 luni, cu condiţia ca sediul social al instituţiei de credit să fie situat în România ori într-
un stat membru. In situaţia în care acesta se află intr-o tara terta, institutia de credit trebuie să fie supusa unor reguli 

prudenţiale evaluate de către A.S.F ca fiind echivalente acelora emise de către Uniunea Europeană; 
 
f) instrumente financiare derivate, incluzând şi pe cele care implică decontarea finală a unor fonduri băneşti, 
tranzacţionate pe o piaţă reglementată în sensul lit. a) şi b) şi/sau instrumente financiare derivate, negociate în afara 
pieţei reglementate, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 
1) activul suport constă în indici financiari, acţiuni admise la tranzactionare pe piete reglementate, rata dobânzii şi 
cursul de schimb, în care Fondul poate investi, în conformitate cu obiectivele sale de investiţii 
2) contrapărţile, în cadrul negocierii derulate în afara pieţei reglementate, sunt entitati, subiect al supravegherii 
prudenţiale, care aparţin categoriilor aprobate de A.S.F; 
3) instrumentele financiare derivate negociate în afara pieţei reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice, de 
încredere şi verificabile, şi pot fi, la iniţiativa Fondului, vândute, lichidate sau poziţia poate fi închisă, în orice moment, 
la valoarea lor justă, printr-o tranzacţie de sens contrar; 
 
Principalele intrumente financiare derivate ce urmează a fi utilizate: 
1. Contracte Financiare pentru Diferență - CFD (contracts for difference - CFDs) având ca suport indici financiari, rate 
ale dobânzii, cursul de schimb; 
2.  Contracte swap pe rata dobanzii, pe cursul de schimb si risc de credit; 
3.  Contracte forward pe cursul de schimb; 
4. Optiuni pe indici financiari, rate ale dobânzii, cursul de schimb; 
5.  Contracte futures avand ca suport indici financiari, rate ale dobanzii, cursul de schimb. 
   
g) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv contracte de tip Repo/RevRepo, altele decât cele tranzacţionate pe o 
piaţă reglementată, care sunt lichide şi au o valoare care poate fi precis determinată în orice moment, cu condiţia ca 
emisiunea sau emitentul să fie supuse reglementărilor referitoare la protecţia investitorilor şi a economiilor acestora, 
cu condiţia ca acestea: 
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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 Investiţii, de o tara 
terta sau, în situaţia statelor federale, de unul dintre membrii componenţi ai federaţiei, sau de un organism public 
internaţional, din care fac parte unul sau mai multe state membre, sau 
 
2) să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe pieţele reglementate, menţionate la lit. a.) şi b), sau 
 
3) să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudenţiale, în conformitate cu criteriile definite 
de legislaţia europeana, sau de o entitate care este subiect al unor reguli prudenţiale şi se conformează acestora, 
reguli validate de A.S.F ca fiind echivalente cu cele prevazute legislatia europena, sau 
 

4) să fie emise de alte entităţi care aparţin categoriilor aprobate de A.S.F, cu condiţia ca investiţiile în astfel de 
instrumente să fie subiect al unei protecţii a investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută la pct. 1, 2 şi 3, şi ca 
emitentul să fie o societate al cărei capital şi rezerve să se ridice la cel puţin echivalentul in lei a 10.000.000 Euro, care 
îşi prezintă şi îşi publică conturile anuale, conform legislaţiei europene aplicabile, sau o entitate care, în cadrul unui 
grup de societăţi care conţine una sau mai multe societăţi listate, are rolul de a finanţa grupul sau este o entitate 
dedicată finanţării vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de finanţare. 
 
h) bilete la ordin care au o scadenta de cel mult 12 luni de la data achizitiei si sunt obtinute prin gir, cu respectarea 
prevederilor Legii 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare si ale 
normelor Bancii Nationale a Romaniei privind biletul la ordin, precum si cu respectarea limitelor prevazute la art. 83 
alin (1) lit. a) si art. 90 alin. (2) lit d) din OUG 32/2012. Biletele la ordin trebuie sa fie emise de persoane juridice si 
avalizate in nume propriu de catre administratorii, persoane fizice, ai respectivelor persoane juridice. Respectivii 
emitenti de bilete la ordin si ultimul girant anterior Fondului, care trebuie, de asemenea sa fie persoane juridice, 
trebuie sa respecte conditiile de eligibilitate ( bonitate, lichiditate, solvabilitate etc) stabilite in prealabil de catre S.A.I, 
acestea urmand a fi notificate ASF si furnizate investitorilor la solicitarea scrisa a acestora. Este interzisa investitia in 
bilete la ordin emise sau girate de persoane inscrise in Fiserul national de incidente de plati ale Centralei Incidentelor 
de Plati din cadrul Bancii Nationale a Romaniei. Fondul nu investeste in alte instrumente ale pietei monetare de tipul 
efectelor de comert. 
 
                 3.2.3. Limite ale politicii investiționale 
 
 Categorii de instrumente financiare în care se va investi şi limitele orientative care se vor urmări în construcţia 
portofoliului sunt: 
 

a) maxim 95% din activ în titluri de stat admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor 
sisteme de tranzactionare, sau contracte REPO având la bază aceste tipuri de active; 

 
b) maxim 35% din activ în obligaţiuni municipale şi corporatiste, indiferent de maturitatea şi rating-ul acestora. 

Expunerea maxima cumulata pe instrumentele enumerate la punctele a) si b) va fi de maxim 95% din activele 
Fondului; 

c) maxim 100% din activ în depozite bancare pe termen scurt si mediu; 
 

d) expunerea globala legata de instrumentele financiare derivate va fi de maxim 100% din activul net. 

e) expunerea legata de investitii directe si indirecte ( inclusiv prin investitii in titluri de participare emise de 
alte organisme de plasament colectiv, denumite A.O.P.C, care indeplinesc conditiile cumulative prevazute de 
art.82 alin (1) lit. d) din OUG 32/2012) in instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin nu poate 
depasi limita de 15% din activ;. 
 
În contextul limitelor descrise mai sus, investiţiile realizate de către Fond vor respecta urmatoarele limite de detinere: 
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(1) Fondul nu poate deține mai mult de 5% din activele sale în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare 
emise de acelaşi emitent. Fondul nu poate deţine mai mult de 20% din activele sale în depozite constituite la aceeaşi 
entitate.  
 
(2) Limita de 5% poate fi depăşită până la maximum 10% sub condiţia ca valoarea totală a valorilor mobiliare şi a 
instrumentelor pieţei monetare deţinute de Fond în fiecare din emitenții în care deține peste 5% din activele sale, să 
nu depăşească, în niciun caz, 40% din valoarea activelor Fondului. Această limită nu se aplică depozitelor şi  
tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate încheiate cu instituții 
financiare care fac obiectul unei supravegheri prudențiale. 
 
(3) Expunerea la riscul de contraparte al Fondului într-o tranzacţie cu instrumente financiare derivate negociate în 
afara pieţelor reglementate nu poate depăşi a) 10% din activele sale, atunci când contrapartea este o instituţie de 
credit de tipul celor menţionate la art. 82 lit. e) din O.U.G 32/2012,  sau b) 5% din activele sale, în alte cazuri. 
 
 (4) În condițiile respectării limitelor individuale stabilite la alin. (1) si (3), Fondul nu poate combina într-o proporţie de 
peste 20% din activele sale: 
 
a) investițiile în valori mobiliare sau instrumente ale pieţei monetare emise de o aceeaşi entitate, 
 
b) depozitele constituite la aceeaşi entitate, sau 
 
c) expunerile de risc de contraparte care decurg din tranzacții cu instrumente financiare derivate negociate în afara 
piețelor reglementate cu aceeaşi entitate.  
 
(5) Limita de 5% din activele Fondului în valori mobiliare sau instrumente ale pieţei monetare emise de acelaşi 
emitent poate fi depăşită, până la maximum 35% din activele sale, dacă valorile mobiliare sau instrumentele pieţei 
monetare sunt emise sau garantate de un stat membru, de autorităţile publice locale ale statului membru, de o tara 
terta, sau de organisme publice internaţionale din care fac parte unul sau mai multe state membre. 
 
(6) Limita de 5% din activele Fondului în valori mobiliare sau instrumente ale pieţei monetare emise de acelaşi 
emitent poate fi depăşită până la maximum 25% pentru anumite obligaţiuni, dacă acestea sunt emise de către o 
instituţie de credit care îşi are sediul social într-un stat membru şi care este supusă unei supravegheri speciale 
efectuate de către autoritătile publice, cu rolul de a proteja detinătorii de obligațiuni. În particular, sumele rezultate 
din emisiunea acestor obligaţiuni trebuie investite, conform legislaţiei, în active care, pe toată durata de viată a 
obligaţiunilor, vor acoperi creanţele rezultate din obligaţiuni şi care, în caz de insolvabilitate sau de faliment al 
emitentului, vor fi utilizate cu prioritate pentru rambursarea principalului şi plata dobânzilor acumulate. Valoarea 
totală a acestor deţineri nu poate depăşi 80% din valoarea activelor Fondului. 
 
(7) Valorile mobiliare şi instrumentele pieţei monetare prevăzute la alin. (5) şi (6) nu sunt luate în considerare pentru 
aplicarea limitei de 40% menţionată la alin. (2). 
(8) Limitele prevăzute la alin. (1)-(6) nu pot fi combinate. În consecinţă, deţinerile de valori mobiliare, de instrumente 
ale pieţei monetare emise de aceeaşi entitate, de depozite sau de instrumente financiare derivate, efectuate cu 
respectiva entitate conform alin. (1)-(6) nu pot depăşi, în niciun caz, totalul de 35% din activele Fondului. 
 
(8) Fondul nu poate deţine mai mult de: 
a) 10% din obligaţiunile unui emitent; 
b) 25% din titlurile de participare ale unui O.P.C.V.M sau A.O.P.C mentionate la art. 82 alin 1 lit. d) din O.U.G 32/2012  
c) 10% din instrumentele pieței monetare emise de un emitent; 
 
Limitele prevăzute la punctele a) si c) pot fi depăşite în momentul achiziţiei numai dacă, valoarea brută a 
obligaţiunilor sau a instrumentelor pieţei monetare, ori valoarea netă a titlurilor emise nu poate fi calculată la 
momentul achiziţiei. 
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(9) Fondul poate să deţină conturi curente şi numerar în lei şi în valută în valoare de maximum 5% din activul său. 
Această limită poate fi depăşită, până la maximum 20%, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 
 
a) sumele provin din emisiunea de titluri de participare, din plasamente ajunse la scadenţă sau din vânzarea de 
instrumente financiare din portofoliu; 
 
b) depăşirea limitei nu se întinde pe o perioada mai mare de 30 zile. 
Sumele existente în conturi curente nu sunt luate în calculul limitei de expunere pe o bancă. In calculul acestei limite 
nu se includ sumele aferente marjelor constituite de S.A.I in cazul investitiilor in instrumente financiare derivate. 
 
(10) Prin excepţie de la prevederile aliniatului de mai sus, limita de 20% poate fi depăşită până la maximum 60% cu 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 
 
a) sumele sunt determinate de activitatea de constituire, provin din investiţii majore în titlurile de participare la Fond 
sau din dezinvestiri majore de instrumente financiare din portofoliu; 
 
b) sumele depăşind 20% sunt plasate la Depozitar; 
 
c) depasirea limitei de 20% nu se întinde pe mai mult de 30 de zile. 
 
d) prin exceptie de la conditiile pravazute la lit. b) si c) sumele respective pot fi plasate in depozite overnight la 
depozitar fara ca acest plasament sa fie considerat o depasire a limitei de expunere pe o banca; 
 
(11) Depozitele structurate se incadreaza in categoria „Depozite” mentionate la art. 82 lit. e) din O.U.G 32/2012 cu 
respectarea limitelor investitionale prevazute in prezentul Prospect de emisiune. 
 
(12) Fondul poate să depăşească limitele de investiţii menţionate în prezentul Prospect de emisiune şi în O.U.G 
32/2012 în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente valorilor mobiliare sau instrumentelor monetare care 
sunt incluse în activul său cu condiţia ca depăşirea respectivă să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 90 de zile. 
 
Dacă limitele de detinere sunt depăşite, din motive independente de controlul Fondului sau ca rezultat al exercitării 
drepturilor de subscriere, acesta va adopta, ca obiectiv prioritar al tranzacțiilor sale de vânzare, măsuri de remediere 
în cel mai scurt timp a situaţiei, în conformitate cu reglementările A.S.F. şi cu respectarea intereselor deţinătorilor de 
unităţi de fond. 
 
(13) Fondul poate contracta temporar, cu autorizarea acordată în prealabil de A.S.F, împrumuturi, până la maximum 
10% din valoarea activului său. 
 
Împrumuturile vor fi contractate numai in scopul asigurarii de lichiditati pentru onorarea cererilor de rascumparare 
inregistratesi pentru exercitarea drepturilor de subscriere aferente instrumentelor financiare care sunt incluse in 
activul Fondului. Societatea de administrare nu va percepe niciun fel de speze sau comisioane Fondului in legatura sau 
ca urmare a unui astfel de imprumut. 
 
Nu este considerat împrumut soldul negativ al contului dacă acesta se produce neintenţionat şi pentru o perioadă de 
maximum cinci zile lucrătoare. Depozitarul Fondului va notifica A.S.F cu privire la data aparitiei si incetarii situatiei 
respective. 
 
(14) Fondul nu poate detine mai mult de 10% din activele sale in titluri de participare emise de alte OPCVM si/sau 
AOPC mentionate la art. 82 alin. (1) lit. d) din OUG 32/2012. 
  
 (15) Prin Decizia nr. 55/19.01.2012 CNVM (A.S.F.) a aprobat derogarea de la prevederile art. 159 alin. (5) din 
Regulamentul C.N.V.M nr. 15/2004 (respectiv art. 87 din O.U.G 32/2012, articol corespunzator conform prevederilor 
in vigoare aplicabile la momentul prezent), astfel incat Fondul poate sa detina, respectand principiul dispersiei 

riscului, pană la 95% din activele sale în in obligatiuni si titluri de stat emise si garantate de Romania, Germania, 
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Marea Britanie, Olanda, Norvegia si Suedia. În această situaţie Fondul trebuie să deţină valori mobiliare aferente a 
cel puţin şase emisiuni diferite, cu condiţia ca valorile mobiliare de la oricare dintre emisiuni să nu depăşească 30% 
din totalul activelor sale. 

Toate operaţiunile Fondului vor respecta regimul operaţiunilor valutare. 
 
În ceea ce priveste tranzacţiile cu instrumente financiare derivate utilizarea acestora  va avea ca scop primordial 
dobândirea de expunere pe pieţele financiare atât interne cât şi internaționale in conditiile respectarii limitelor 
investitionale si a politicii de investitii stabilite in prezentul Prospect de emisiune. 
 

3.3.1. Instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului 

Fondul poate să folosească tehnici şi instrumente aferente valorilor mobiliare si instrumentelor pieței monetare în 
condiţiile şi termenele stabilite in OUG nr.32/2012, Regulamentul ASF nr.9/2014 si Ghidul Esma/2012/832, cu condiția 
ca tehnicile şi instrumentele respective să fie folosite pentru o administrare eficientă şi prudențială a portofoliului 
său. Atunci cand aceste operatiuni presupun utilizarea instrumentelor financiare derivate, conditiile si limitele vor fi 
conforme prevederilor O.U.G. nr.32/2012. 

Analiza fundamentala, analiza statica, analiza indicatorilor de piata, analiza conditiilor macroeconomice , sunt cateva 
instrumente/tehnici ce vor fi utilizate pentru administrarea prudentiala si eficienta a portofoliului Fondului. 

Scopul tehnicilor si instrumentelor aferente valorilor mobiliare si instrumentelor pietei monetare utilizate pentru 
administrarea eficienta a portofoliului este de a reduce riscurile, costurilor precum si de a generara capital sau 
venituri suplimentare in concordanta cu nivelul de risc al Fondului si cu normele de diversificare a riscului prevazute in 
OUG 32/2012. 

Fondul poate să folosească tehnici şi instrumente menite să asigure protecția împotriva riscului valutar şi a riscului de 
portofoliu în contextul administrării activelor. Aceste instrumente pot fi, fără a se limita la acestea, contracte forward, 
opțiuni, swaps, futures, etc. având diferite active drept suport, investitiile în aceste tipuri de instrumente fiind 
efectuate cu scopul precis de acoperire a riscului şi de gestiune prudentă a portofoliului respectand limitele 
investitionale si politica de investitii din prezentul Prospect de emisiune. 

Tehnicile si instrumentele aferente valorilor mobiliare si instrumentelor pietei monetare utilizate in administrarea 
portofoliului nu vor determina incalcarea obiectivele de investiţii prevazute in documentele de constituire ale 
Fondului si nici nu vor adauga riscuri suplimentare substantiale comparative cu politica de risc stabilita.  

Costurile/comisioanele operationale directe si indirecte aferente utilizarii tehnicilor eficiente de administrare a 
portofoliului sunt incluse in comisionul de administrare prevazut in prezentul Prospect de emisiune si nu include 
venituri ascunse. 

3.3.2. Factorii de risc  

Investiţiile în fonduri deschise de investiţii comportă avantaje specifice dar şi riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al 
diminuării valorii unitare a activului net. Randamentul potenţial al unei investiţii este, de regulă, direct proporţional 
cu gradul de risc asociat acesteia. 

Lichidităţile şi resursele colectate în Fond vor fi investite în principal, în instrumente financiare selectate de către 
Societatea de administrare. Aceste instrumente vor fi influenţate de evoluţiile şi evenimentele din pieţele financiare. 
Fondul va fi supus următoarelor riscuri: 

Riscul de rată a dobânzii: este riscul de diminuare a valorii de piaţă a poziţiilor senzitive la rata dobânzii, ca urmare a 
variaţiei ratelor dobânzii. 

Riscul valutar: este riscul înregistrării unor pierderi în valoarea activelor sau datoriilor denominate într-o valută, ca 
urmare a modificării cursului valutar. Acest risc apare atunci când activele sau datoriile denominate în respectiva 
valută nu sunt acoperite (hedged).  
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Riscul de preţ: este riscul ca preţul unui instrument financiar să scada / creasca ca urmare a dinamicii unor factori 
care afectează piaţa in ansamblul ei. 

Acest risc include modificări în valoarea activelor, modificări în preţuri observabile direct sau indirect (indici financiari, 
spread-uri sau corelaţii) precum şi efectele modificării volatilităţii şi lichidităţii acestor factori. 

Riscul legat de administrare: administrarea se bazează pe anticipările evoluţiei diferitelor pieţe; există riscul ca  
aceste anticipari sa se dovedeasca a fi gresite in unele situatii astfel incat investiţiile Fondului să nu fie realizate în 
orice moment pe pieţele cele mai performante. 

Riscul de lichiditate: riscul de a nu putea vinde într-un interval scurt de timp un instrument financiar/poziţie deţinută 
fără a afecta semnificativ preţul acestuia (nu există cerere pentru acel instrument financiar decât în condiţiile 
acordării unor discounturi semnificative de pret). 

Riscul de credit: este riscul de pierdere ca urmare a modificării adverse a bonităţii contrapartidei sau emitentului 
respectivului instrument financiar. Riscul de credit apare în legătură cu orice fel de creanţe şi constă în riscul ca 
debitorii să nu fie capabili să-şi îndeplinească obligaţiile (la timp sau în totalitatea lor) din cauza falimentului sau a 
altor cauze de aceeaşi natură. 

Riscul de contrapartidă: se referă la consecinţele negative asociate cu neplata unei obligaţii, falimentul sau 
deteriorarea ratingului de credit al unei contrapartide. Riscul de contrapartidă include toate tranzacţiile şi produsele 
care dau nastere expunerilor şi nu se referă doar la activitatea de creditare. 

Riscul de concentrare: Riscul de concentrare reprezintă riscul de a suferi pierderi din (i) distribuţia neomogenă a 
expunerilor faţă de contrapartide, (ii) din efecte de contagiune între debitori sau (iii) din concentrare sectorială (pe 
industrii, pe regiuni geografice etc). 

Riscul de decontare: Riscul de decontare reprezintă riscul ca o contraparte să nu îşi indeplinească obligaţia de livrare 
a instrumentelor financiare sau a contravalorii acestora în conformitate cu termenii tranzacţiei efectuate, după ce 
contrapartea sa şi-a îndeplinit obligaţia de livrare a banilor/instrumentelor financiare conform înţelegerii. 

Riscul operaţional: este definit ca riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, care este 
determinat de derularea neadecvată a proceselor interne, existenţa unui personal sau a unor sisteme informatice 
necorespunzătoare sau de factori externi (condiţii economice, schimbări în mediul investiţional, progrese tehnologice 
etc.). Riscul juridic este o componentă a riscului operaţional, apărut ca urmare a neaplicării sau aplicării defectuoase a 
dispoziţiilor legale sau contractuale şi care produc un impact negativ asupra operaţiunilor. 

Riscul reputaţional: este riscul înregistrării de pierderi sau nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de 
încredere a publicului şi a altor terţe părţi (clienţi, acţionari, creditori, angajaţi etc) în integritatea companiei. 
Pierderea reputaţiei poate avea un efect negativ (direct sau indirect) asupra valorii companiei. De pildă, ar putea 
afecta capacitatea companiei de a demara noi servicii şi relaţii de afaceri, ar putea duce la scăderea bazei de clienţi, la 
acţiuni legale sau alte pierderi financiare. 

               3.3.3.  Persoanele responsabile cu analizarea oportunităţilor de investiţie 

Consiliul de administratie este responsabil pentru elaborarea politicii generale de investitii a Fondului. 
Departamentul de analiza din cadrul Societatii analizeaza oportunitatile de investitii  iar implementarea 
politicii de investitii aprobate de catre Consiliul de Administratie si luarea deciziilor investitionale in conformitate 

cu prezentul Prospect de emisiune se realizeaza de catre Directorii Societatii. 

3.4.  Unitatea de fond 

Unitatea de fond este un titlu de participare care atestă participarea unei persoane fizice sau juridice la Fond şi 
evidenţiază deţinerea de capital în activele Fondului. Prin achiziţionarea minim a unei unităţi de fond persoana fizică 
sau juridică devine investitor al Fondului. Unităţile de fond sunt plătite integral la momentul subscrierii. 
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Fondul nu emite alte instrumente financiare în afara unităţilor de fond. Unităţile de fond sunt inregistrate, 
dematerializate şi conferă deţinătorilor drepturi şi obligaţii egale. Unităţile de fond nu pot fi tranzacţionate pe o piaţă 
reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare 
Unitatile de fond emise de Fondul deschis de investitii MONOLITH sunt la cererea detinatorilor rascumparate 
continuu din activele Fondului. 
 
Valoarea unei unităţi de fond se modifică pe tot parcursul existenţei Fondului. Variaţiile numărului unităţilor de fond 
cât şi volumul total al activelor Fondului sunt determinate de oferta publică continuă, de plasamentele realizate de 
Fond cât şi de exercitarea de către titularii unor astfel de unităţi de fond a dreptului lor de a răscumpara unităţi de 
fond. Înregistrarea valorii unităţilor de fond se realizează atât pentru unităţi cât şi pentru fracţiuni de unităţi de fond. 
 
Participarea la Fond este deschisă oricărei persoane fizice sau juridice, române sau străine, care aderă la Prospectul 
de emisiune prin semnarea formularului de subscriere unităţi de fond sau în urma dobândirii acestor unităţi prin 
moştenire sau fuziune. Prin semnarea formularului de subscriere unitati de fond persoana fizica/juridica declara ca a 
primit, a citit si a inteles prevederile Prospectului de emisiune al Fondului Deschis de Investitii MONOLITH. 
 
Plata unităţilor de fond achiziţionate se realizează doar prin virament bancar, pretul de cumparare  al unui titlu de 
participare se calculeaza pe baza activelor din ziua in care s-a facut creditarea contului colector. O persoană ce a 
cumpărat unităţi de fond prin virament bancar devine investitor al Fondului la data emiterii titlurilor de participare,  
în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului colector. Plata unitatilor de fond se face doar in 
Euro.  
 
Moneda folosită pentru denominare este Euro (EUR). 
La data autorizarii Fondului, valoarea iniţială a unei unităţi de fond a fost de 10 EUR. Suma minimă ce poate fi 
investită în Fondul Deschis de Investitii MONOLITH este de 5.000 EUR. Se pot subscrie si fractiuni de unitati de fond 
dupa ce s-a subscris suma minima initiala de 5.000 EUR. 
 
               3.4.1. Drepturile şi obligaţiile părţilor 

Deţinătorii de unităţi de fond au drepturi şi obligaţii egale. 
Investitorii Fondului au următoarele drepturi: 
(1) să obţină gratuit Prospectul de emisiune, Regulile Fondului şi Informatiile cheie detinate Investitorilor, înainte de 
aderarea la Fond; 
(2) să obţină gratuit, la cerere, rapoartele periodice privind valoarea activului net şi valoarea unitară a activului net şi 
rapoartele semestriale şi anuale; 
(3) să solicite şi să obţină informaţii generale privitoare la politica de utilizare a resurselor Fondului şi valoarea la zi a 
unităţilor de fond; 
(4) să primească prin modalitatea specificata in formularul de subscriere (e-mail, scrisoare recomandata cu 
confirmare de primire, facsimile, precum si la sediul SAI Atlas Asset Management SA) un certificat de investitor sau un 
extras de cont in care se evidentiaza in mod distinct operatiunea de subscriere/rascumparare; 
(5) sa primeasca, la cerere, situaţia contului de investiţii personal; 
(6) să răscumpere o parte sau toate unităţile de fond deţinute; 
(7) persoanele fizice deţinătoare de unităţi de fond au dreptul să împuternicească prin procura notariala o persoană 
fizică pentru a efectua în numele său operaţiuni cu unităţile de fond deţinute (subscrieri, răscumpărări); 
(8) să devină parte a contractului de societate al Fondului; 
(9) să obţină zilnic, săptămânal sau lunar, la cerere, date referitoare la situaţia Fondului. 

(10) sa solicite si sa obtina informatii detaliate cu privire la situaţia activelor şi obligaţiilor Fondului, precum şi 
situaţia detaliată a investiţiilor.  
 

Investitorii Fondului au următoarele obligaţii: 

(1) să respecte prevederile legale în vigoare, aplicabile domeniului investiţiei în unităţi de fond; 
(2)să-şi însuşească prevederile Prospectului de emisiune al Fondului; 
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(3) să verifice corectitudinea înscrierii operaţiunilor de subscriere, răscumpărare a unităţilor de fond; 
(4) să se informeze continuu despre modificările intervenite în Prospectul de emisiune al Fondului; 
(5) să achite comisioanele prezentate în Prospectul de emisiune, pe care le agreează şi le acceptă; 
(6) în cazul în care posedă o adresă de e-mail să o comunice în vederea realizării unei corespondenţe eficiente; 
(7) să comunice orice modificare a datelor sale, declarate în formularul de subscriere; 
(8) să folosească procura notarială în situaţia în care împuterniceşte o terţă persoană pentru efectuarea operaţiunilor 
de răscumpărare; 
(9) să prezinte originalul si sa depuna o copie a cartii de identitate/pasaport la rascumpararea unitatilor de fond. 

 
3.4.3. Operaţiunile pe care poate să le facă Societatea de administrare în numele Fondului în vederea 

desfăşurării activităţii de administrare: 
 

a. întocmirea formalitătilor legale si a procedurilor necesare autorizării si functionării în bune conditii a 
Fondului; 

b. analizarea instrumentelor financiare, a valorilor mobiliare, a pietelor financiare si selectionarea portofoliilor 
de investitii; 

c. achizitionarea instrumentelor financiare pe contul Fondului, folosind resursele financiare atrase de la 
detinătorii de unităti de fond; 

d. exercitarea drepturilor ce decurg din detinerea de valori mobiliare în contul Fondului; 
e. distribuirea unitătilor de fond ale Fondului; 
f. contractarea, utilizarea si restituirea de împrumuturi în numele si în contul Fondului, cu respectarea 

conditiilor impuse de prevederile OUG 32/2012, ale Regulamentului 9/2014 si ale reglementărilor si 
instructiunilor emise în aplicarea acestora; 

g. crearea băncii de date, a circuitului informational si a evidentelor necesare bunei desfăsurări a activitătii 
Fondului; 

h. coordonarea operatiunilor de marketing si publicitate pentru promovarea unitătilor de fond respectiv în 
vederea informării corecte si transparente a investitorilor; 

i. reprezentarea legală a Fondului, pentru si în legătură cu instrumentelor financiare avute în portofoliu, si a 
operatiunilor efectuate pentru/cu acestea; 

j. initierea si realizarea operatiunilor de conversie a unitătilor de fond atunci când este cazul; 
k. înregistrarea/actualizarea zilnică, la sediul Societătii de administrare, a operatiunilor contabile specifice 

Fondului; 
l. încheierea contractului cu un auditor financiar membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România, în 

vederea întocmirii rapoartelor anuale de auditare; 
m. publicarea zilnică, pentru fiecare zi lucrătoare, pe situl Societatii de administrare, respectiv afisarea zilnică la 

sediul Societătii de administrare, a valorii activului net si a activului net unitar certificate de către Depozitar în 
conformitate cu reglementările A.S.F; 

n. întocmirea si transmiterea către A.S.F, în termenele, forma si conditiile prevăzute de reglementările în 
vigoare, a raportărilor referitoare la detalierea activelor, a numărului de investitori si a valorii activului net 
respectiv a oricăror altor raportări solicitate;  

o. întocmirea, publicarea si transmiterea către A.S.F, în termenele, forma si conditiile prevăzute de 
reglementările în vigoare, a raportului pentru primul semestru precum si a raportului anual cuprinzând 
situatia activelor si a obligatiilor Fondului precum si situatia detaliată a investitiilor. Raportul anual va fi 
însotit de situatia financiara anuala intocmita in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile in vigoare 
si este auditat de auditori financiari, membrii ai C.A.F.R; 

p. încheierea contractelor de distribuire de unităti de fond cu societăti autorizate; 
q. orice ale operatiuni avizate de A.S.F. 

 
 
3.4.4  Responsabilitatea societăţii de administrare în desfăşurarea activităţii de administrare 

 
În realizarea operatiunilor autorizate, Societatea de administrare actionează numai în interesul investitorilor Fondului 
si va lua toate măsurile pentru prevenirea, înlăturarea, limitarea pierderilor, precum si pentru exercitarea si încasarea 
drepturilor aferente valorilor mobiliare si altor active din portofoliul administrat. 
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Societatea se asigura ca Fondul nu este incarcat cu costuri ce ar putea fi evitate si ca nu este exclus de la obtinerea de 
beneficii ce ii se cuvin. In urma adminstrarii Fondului, Societatea incaseaza lunar comisionul de administrare stabilit in 
prezentul Prospect de emisiune, niciun alt beneficiu monetar si/sau nonmonetar provenit din administrarea Fondului, 
inclusiv reduceri sau exceptari de la plata unor tarife/comisioane catre terte parti,  nu este incasat de catre Societate. 
In cazul in care intervin modificari privind alte comisioane sau beneficii monetare/nonmonetare incasate de Societate, 
Societatea se obliga sa informeze investitorii cu privire la termenii principali ai contractelor cu terte parti care dau 
nastere la comisioane sau beneficii monetare/nonmonetare. Societatea este obligata sa furnizeze orice informatii, la 
cererea investitorilor, privind contractele cu terte parti care dau nastere la comisioane sau beneficii 
monetare/nonmonetare. 

În desfăsurarea activitătii de administrare si realizarea operatiunilor autorizate de către A.S.F, Societatea de 
administrare trebuie: 

a. să actioneze cu onestitate, corectitudine si diligentă profesională, în scopul protejării intereselor investitorilor 
Fondului si a integritătii pietei; 

b. să angajeze si să folosească eficient toate resursele, să elaboreze si să utilizeze eficient procedurile necesare 
pentru desfăsurarea corespunzătoare a activitătii; 

c. să evite conflictele de interese, inclusiv conflictele dintre Fond si celelalte organisme de plasament colectiv 
respectiv portofolii individuale de investitii administrate; în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să se 
asigure că entitătile administrate implicate, beneficiază de un tratament corect si impartial; 

d. să desfăsoare activitatea în conformitate cu reglementările A.S.F aplicabile, în scopul promovării intereselor 
investitorilor si a integritătii pietei. Societatea de administrare comunică investitorilor Fondului orice 
informatii solicitate de acestia si având legătura cu portofoliul administrat. 

 
Societatea de administrare nu poate efectua tranzactii cu Fondul. Societatea de administrare va opera în 
conformitate cu prevederile prezentului Prospect de emisiune si nu va efectua operatiuni de pe urma cărora ar 
beneficia unele dintre portofoliile individuale de investitii, alte organisme de plasament colectiv sau organisme de 
plasament colectiv în valori mobiliare administrate, în detrimentul celorlalte. 
 
Societatea de administrare are obligatia de a asigura tratamentul egal al tuturor entitătilor administrate, iar 
tranzactiile efectuate în contul Fondului să fie realizate în conditii optime în ceea ce priveste momentul, cantitatea si 
natura acestora. 
 
Societatea de administrare răspunde pentru orice prejudiciu produs Fondului prin: încălcarea actelor normative 
si/sau reglementarilor speciale în vigoare, încălcarea Regulilor Fondului, dol, culpă în executarea operatiunilor 
Fondului, neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligatiilor asumate prin Contractul de societate. 

                     3.4.5. Transparenţa Fondului 

Societatea de administrare întocmeşte şi publica pentru Fond în forma condiţiile şi termenele prevăzute de 
reglementările A.S.F. în vigoare, următoarelor documente: 
 
1) Raportul anual cuprinzând situaţia activelor şi obligaţiilor Fondului, precum şi situaţia detaliată a investiţiilor - se 

transmite la A.S.F. şi se publică în termen de 4 luni de la sfârsitul anului pentru care se face raportarea; Raportul 
anual va fi însotit de situatia financiara anuala intocmita in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile in 
vigoare si va fi auditat de un auditor financiar membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România avizat 
de A.S.F; 
 
2) Raportul semestrial - se transmite la A.S.F. şi se publică în termen de 2 luni de la încheierea semestrului; 
Rapoartele anuale şi semestriale sunt furnizate gratuit, la cererea investitorilor. Aceste rapoarte sunt publicate în 
Buletinul A.S.F. si pe situl www.atlas-am.ro. Societatea de administrare va publica in cotidianul “Bursa”în termen de 3 
zile de la depunerea la ASF, un anunţ destinat investitorilor în care se menţionează apariţia acestora, precum şi 
modalitatea prin care se pot obţine, la cerere, în mod gratuit. 
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3) Rapoartele periodice privind valoarea activului net şi valoarea unitară a activului net, conform reglementărilor A.S.F 
se transmit gratuit, la cererea investitorilor, zilnic, săptămanal, sau lunar la adresa de corespondenţă electronică 
indicată de investitor în Formularul de subscriere unităţi de fond. Informarea investitorilor în ceea ce priveşte 
valoarea unităţii de fond, valoarea activului net, evoluţia Fondului, numărul de investitori, structura Fondului precum 
şi alte informaţii referitoare la activitatea de administrare a Fondului se va face zilnic la sediul Societăţii de 
administrare precum si pe situl www.atlas-am.ro . Calcularea valorii unitatii de fond si valoarea activului net se 
efectueaza zilnic de catre Societatea de administrare si este certificata de Depozitar. Raportari saptamanale cu 
detalierea activelor , a numarului de investitori si a valorii activului net, pentru fiecare zi lucratoare, ale Fondului 
precum si situatia detaliata a investitiilor pentru ultima zi lucratoare din saptamana vor fi certificate de catre 
Depozitar si depuse la A.S.F in termenele legale in vigoare.  
 
               3.5. Informaţii cu privire la emiterea şi răscumpararea unităţilor de fond 

3.5.1. Emiterea unităţilor de fond 

Persoanele fizice sau juridice interesate să devină investitori ai Fondului Deschis de Investitii MONOLITH trebuie să ia 
la cunostiinţă de conţinutul Prospectului de emisiune şi să achite contravaloarea unităţilor de fond. 
 
Contractul de societate  reprezintă un contract cadru de adeziune la care investitorul devine parte contractuală, prin 
subscrierea de unităţi de fond şi prin semnarea declarației că a primit, a citit şi a înteles Prospectul de emisiune, 
inclusă în Formularul de subscriere unităţi de fond. 
 
Preţul de cumpărare al unui titlu de participare este preţul de emisiune al titlului de participare plătit de investitor şi 
este format din valoarea unitară a activului net calculat de Societatea de administrare şi certificat de Depozitar. Preţul 
de emisiune este stabilit pe baza activelor din ziua în care s-a creditat contul colector al Fondului, conform 
reglementărilor legale in vigoare. 
 
În situaţia în care o persoană intenţionează să devină investitor al  Fondului  si depune o sumă mai mică decât suma 
minimă obligatorie de subscris, Societatea va iniţia, în ziua publicării valorii unitare a activului net valabile la data 
depunerii sumei iniţiale, demersurile necesare pentru a returna sau pentru a solicita completarea acestei sume. În 
cazul în care se solicită completarea sumei iniţiale, valoarea activului net unitar luată în calcul este cea aferentă zilei în 
care se realizează completarea sumei iniţiale depuse. În situaţia în care suma nu poate fi returnată din cauze 
neimputabile Societatii timp de 3 ani, sumele neidentificate vor fi înregistrate ca venituri ale Fondului, conform 
documentelor de constituire, împreună cu toate sumele aflate pe poziţia "Sume în curs de rezolvare" care nu pot fi 
returnate/recuperate din diverse motive. 
 

La data autorizării Fondului  valoarea initiala a unei unităţi de fond  a fost de 10 EUR. Suma minimă ce poate fi 
investită în Fondul Deschis de Investitii MONOLITH este de 5.000 EUR. Se pot subscrie si fractiuni de unitati de 
fond dupa ce s-a subscris suma minima initiala de 5.000 EUR. 
 
Pentru prima subscriere investitorii au obligaţia de a pune la dispoziţia Distribuitorului următoarele documente: 

pentru persoane fizice române - buletinul sau cartea de identitate; pentru persoane străine – paşaportul sau Carte de 

Identitate pentru cetatean strain dintr-o tara membra U.E.; pentru persoane juridice – actul constitutiv/contractul de 

societate şi statutul, certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (pentru societăţile 

comerciale) sau de autorităţi similare din statul de origine şi documentele echivalente pentru celelalte tipuri de 

persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care să ateste informațiile care țin de identificarea clientului 

şi documente pentru reprezentantul persoanei juridice. 

În cazul persoanelor fizice operatiunile de subscriere de unităti de fond se vor face de către titularul investitiei sau de 
imputernicitii acestora prin prezentarea la sediul Societăţii de administrare a unei procuri notarizate. 
 
În cazul unui investitor persoană juridică, operațiunile de subscriere de unități de fond vor fi efectuate de 
reprezentantul/reprezentanții legali sau de persoane împuternicite de acesta pentru a efectua operațiuni la Fond. 
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Formularul de subscriere unităţi de fond trebuie completat şi depus în original de către investitor/imputernicit  la 
sediul Societăţii de administrare.  
 
Prin completarea Formularului de subscriere unităţi de fond, investitorul poate fi de acord ca semnătura de pe primul 
formular de subscriere să fie valabilă şi pentru subscrierile ulterioare. 
 
O persoană ce a cumpărat unităţi de fond devine investitor al Fondului in ziua emiterii titlurilor de participare. 
Emiterea titlurilor se face în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului colector iar prețul de 
cumpărare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea contului colector/conturilor colectoare 
al/ale Fondului, conform reglementărilor legale în vigoare. Astfel, dacă contul colector al Fondului a fost creditat în 
ziua T, Societatea de administrare va calcula în ziua T+1 valoarea unitară a activului net din ziua T pornind de la 
activele şi prețurilor de piața reprezentative valabile pentru ziua T. VUAN-ul astfel certificat de catre Depozitar  va fi 
publicat pe website-ul www.atlas-am.ro în seara zilei de T+1. Emisiunea unităţilor de fond se va face în ziua T+1 la 
VUAN-ul calculat conform descrierii de mai sus. 
 
Societatea de administrare va remite investitorului prin modalitatea specificata in formularul de subscriere (e-mail, 
scrisoare recomandata cu confirmare de primire, facsimile, precum si la sediul SAI Atlas Asset Management SA, un 
certificat de investitor prin care se atestă participarea la Fondul Deschis de Investitii MONOLITH cât şi numărul unic 
de investiție alocat. Participarea la Fond şi numărul unităților de fond deținute sunt dovedite prin extrasul emis 
pentru fiecare operație de cumpărare/răscumparare, sau la cererea investitorului. 
 
Societatea de administrare este obligată să țină evidența separată a conturilor investitorilor cu număr de identificare 
unic pentru fiecare cont, şi să emită, la cerere, extrase referitoare la situația unităților de fond. 
 
Operatiunile de subscriere/rascumparare nu se înregistreaza în zilele de sâmbătă, duminică şi în sărbătorile legale. 
 
Orice deţinător de unităţi de fond are obligaţia de a deţine în permanenţă cel puţin o unitate de fond. 

 
Pe perioada dintre data creditarii contului colector al Fondului, inclusiv, si data emiterii titlurilor de participare, 
exclusiv, sumele nealocate din contul colector vor fi evidentiate distinct in activul net al Fondului.  

Pana la data emiterii titlurilor de participare, sumele intrate in contul Fondului nu vor fi utilizate de Societatea de 
administrare, cu exceptia cazului in care sumele aflate in contul colector primesc dobanda de cont curent. Dobanda 
incasata reprezinta venit al Fondului. 
 

3.5.2. Răscumpărarea unităților de fond 

Unitățile de fond se pot răscumpăra în mod continuu din activele Fondului, la cererea deținătorilor acestora. 

Investitorii Fondului au dreptul de a solicita răscumpărarea în orice moment, a oricărui număr din unitățile de fond 
deținute. Retragerea are loc prin semnarea şi predarea la sediul Societății de administrare a Formularului de 
răscumpărare prin care se solicita numărul de unități sau valoarea care se răscumpără. Formularul de răscumpărare 
semnat şi depus de deținătorul unităților de fond este irevocabil. Formularele se vor completa şi depune numai la 
sediul S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Societatea de administrare a Fondului nu validează formularele 
completate şi transmise în alt mod decât cel menționat. 

În cazul în care, în urma unei cereri de răscumpărare, investitorul rămane cu mai puţin de o unitate de fond, în mod 
obligatoriu cu aceeaşi ocazie se răscumpără şi fracțiunea reziduală. 

Un investitor persoană fizică, titular de cont la Fond, poate desemna împuterniciți care vor putea efectua operațiuni 
de răscumpărare de unități de fond numai prin procură legalizată. Pe procură se va preciza dacă împuternicitul este 
abilitat numai pentru întocmirea formalităților de răscumpărare, caz în care suma aferentă răscumpărării se va vira în 
contul titularului, sau dacă împuternicitul este abilitat să încaseze în nume propriu contravaloarea unităţilor de fond, 

http://www.piscator.ro/
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caz în care suma răscumpărată se va vira în contul indicat de către împuternicit şi care trebuie menţionat în procură 
legalizată. Contravaloarea unitatilor de fond rascumparate se vireaza doar in Euro. 
 
În cazul investitorilor persoane juridice, operaţiunile de răscumpărare de unităţi de fond vor fi efectuate de către 
reprezentantul/reprezentanţii legali sau de persoanele împuternicite de acesta pentru a efectua operaţiuni la Fond. 
 

Preţul de răscumpărare al unui titlu de participare a Fondului este preţul cuvenit investitorului la data 
înregistrării cererii de răscumpărare şi este format din valoarea unitară a activului net calculat de Societatea 
de administrare si certificat de Depozitar, pe baza activelor din data cand s-a inregistrat cererea de 
rascumparare. Din valoarea răscumpărată se scad orice alte taxe legale şi comisioane bancare sau speze bancare 

care determina transferul sumei rascumparate. 
 
Valoarea unitară a activului net este calculată de către SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT SA şi certificată de Depozitar.  
 
Anularea titlurilor de participare se face în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de 
răscumpărare. 
 
Investitorii ce solicită transferul sumelor răscumparate în conturi personale deschise la bănci cu sediul operativ în 
străinătate, cheltuieli aferente efectuării transferurilor, schimburilor valutare, precum şi alte costuri necesare onorării 
plății conform cererii depuse de investitor, vor fi suportate de către investitor din suma netă cuvenită acestuia. 
 
Plata sumelor răscumpărate se efectueaza prin transfer bancar doar in conturile personale ale clienţilor sau al 
imputernicitilor, daca imputernicirea notariala prezentata prevede aceasta posibilitate.  
 
Nu vor fi permise incasarile sau platile in numerar atat pentru subscrieri cat si pentru rascumparari, acestea urmand a 
fi efectuate doar prin transfer bancar. 
În cazul apariţiei unor neconcordanțe în datele transmise de investitor privind transferul sumelor, comisioanele 
suplimentare efectuate operațiunilor efectuate în plus se recuperează integral de la acesta. 
Investitorii pot solicita în orice moment răscumpărarea oricărui număr de unităţi de fond deţinute.  
 
Răscumpărarea se realizează prin completarea Formularului de răscumpărare unități, semnat de către 
investitor/reprezentanţ(i) legal(i)/împuternicit. Investitorii pot desemna un împuternicit pentru efectuarea operațiilor 
de răscumpărare prin prezentarea la sediul Societății de administrare a unei procuri notarizate.  
 
Formularul de răscumpărare semnat şi depus de deținătorul unităților de fond este irevocabil. 
Răscumpărarea în parte a unităților de fond deținute de un investitor al Fondului nu duce la pierderea calității de 
investitor.  
 
Deținerea minimă în contul unui investitor este de o unitate de fond. În cazul în care, ca urmare a unei cereri de 
răscumpărare, investitorul ar rămâne cu mai puţin de o unitate de fond, în mod obligatoriu, cu aceeaşi ocazie, va fi 
răscumparată şi fracţiunea reziduală. 
 
Plata aferentă unităților de fond răscumpărate se va efectua in maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării 
Formularului de răscumpărare.  
Răscumpărarea se face după principiul primul intrat – primul iesit (first in - first out FIFO), primele unități cumpărate 
sunt şi primele răscumpărate. 
 
În caz de deces al titularului răscumpărarea se poate solicita numai pe bază de documente care atestă calitatea 
succesorală. 
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3.5.3. Distribuţia unităţilor de fond 
 
Subscrierea şi răscumpararea unităţilor Fondului se face la sediul Societății de administrare S.A.I. ATLAS ASSET 
MANAGEMENT S.A. din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, Etaj 2. 
 

3.5.4. Protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 
677/2001 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulație a acestor datele vor fi dezvăluite instituțiilor implicate în desfăşurarea de activități pe piața 
de capital, la cererea motivată a acestora, şi anume: Depozitar, operator de piață/operator de sistem, Depozitarul 
Central, Casa de Compensare, Fondul de Compensare al Investitorilor şi A.S.F. 

Prin aderarea la Fond, investitorul se declară în mod expres şi neechivoc de acord cu prelucrarea, de către Societatea 
de administrare, în calitate de operator şi/sau de către alte persoane lucrând în baza instrucțiunilor Societății de 
administrare, a datelor personale privind persoana investitorului. 

Investitorul beneficiază de dreptul de acces la datele personale, dreptul de intervenție asupra acestor date, dreptul de 
opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiției. Pentru exercitarea 
acestor drepturi, orice investitor se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la sediul Societății de 
administrare. 

3.5.4. Protecţia deţinătorilor de unități de fond 

În situaţii excepţionale (de ex. suspendarea temporară a tranzacțiilor pe o piața reglementată, evenimente politice, 
economice, militare etc care pot împiedica evaluarea corectă a activelor Fondului) şi numai pentru protejarea 
interesului investitorilor, Societatea de administrare poate suspenda/limita temporar subscrierile/răscumpărarile 
unităților de fond, cu respectarea prevederilor Regulilor Fondului, a Prospectului de emisiune şi a reglementărilor 
A.S.F. 
 
De asemenea, pentru protecţia interesului public şi a investitorilor, A.S.F poate decide temporar suspendarea sau 
limitarea emisiunii şi/sau răscumpărării unităților de fond. 
 
Actul de suspendare va specifica termenii şi motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită şi după ce termenul 
stabilit iniţial a expirat, în cazul în care motivele suspendării se menţin. 
 
Dreptul de emisiune şi de răscumpărare a unităților de fond poate fi suspendat de A.S.F: 
 
a) în cazul fuziunii Fondului cu un alt fond deschis de investiții, până la finalizarea procesului de fuziune; 
 
b) ca urmare a informării Depozitarului despre refuzul Societatii de administrare de a furniza informațiile şi/sau 
documentele solicitate de Depozitar pentru aprecierea legalității operațiunilor de eliberare a activelor Fondului, 
suspendarea putând fi dispusă pentru o perioadă de cel mult două zile lucrătoare. 
 

Prin prezentul Prospect de emisiune, investitorii sunt informati si isi dau acordul privind suspendarea 
operatiunilor de rascumparare in situatia in care, in cursul unei zile, contravaloarea cererilor de rascumparare 
depaseste 20% din valoarea activelor Fondului. In acest caz, Societatea de administrare isi rezerva dreptul de a 
suspenda operatiunile pentru maxim 5 zile lucratoare. 
 
 

3.6. Metode pentru determinarea valorii activelor nete : 

Calcularea valorii activelor nete ale Fondului se face zilnic de către Societatea de administrare şi este certificată de 
către Depozitar, în conformitate cu prevederile O.U.G 32/2012 şi ale Regulamentului nr.9/2014, după cum urmează: 
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Valoarea netă a activelor Fondului se calculează prin scăderea obligaţiilor din valoarea totală a activelor: 

Valoarea netă a activelor = Valoarea totală a activelor- Valoarea obligaţiilor 

Numărul de unităţi de fond aflate în circulaţie se stabileşte ca diferenţă între numărul de unităţi de fond emise şi 
numărul de unităţi de fond răscumpărate la o anumită dată. 

Valoarea totală a activelor Fondului se calculează zilnic, însumându-se totalitatea instrumentelor financiare din 
portofoliu.  

Evaluarea activelor se face după următoarele reguli: 

 
a) Valorile mobiliare cu venit fix  
 
(1) Valori mobiliare cu venit fix admise la tranzacţionare și tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare 
(zile lucrătoare) pe o piaţă reglementată din România, dintr-un alt stat membru sau admise la cota oficiala a unei 
burse dintr-un stat tert, sunt evaluate în cadrul activului la preţul de închidere al sectiunii de piaţă considerată piaţă 
principală pentru care se efectuează calculul. Atunci cand sunt admise la tranzactionare pe mai multe piete 
reglementate, atat din Romania cat si dintr-un stat membru, tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare 
(zile lucrătoare), valorile mobiliare cu venit fix se evalueaza la pretul de inchidere al sectiunii de piata considerata 
piata principala În cazul în care valorile mobiliare cu venit fix sunt admise si  pe burse sau sisteme alternative de 
tranzactionare dintr-un stat terţ, se va avea în vedere preţul pieţei cu cel mai mare grad de lichiditate şi 
frecvenţa a tranzacţionării. În cazul valorilor mobiliare cu venit fix admise la tranzacţionare exclusiv pe mai multe 
burse din state terţe, acestea vor fi evaluate la preţul de închidere al bursei având cel mai mare grad de lichiditate şi 
frecvenţă a tranzacţionării determinat pe baza volumului şi a numărului tranzacţiilor înregistrate în ultimele 365 de 
zile, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. Calculul se efectuează cu o frecvenţă anuală, la începutul fiecărui 
an calendaristic. 
 
(2) Valorile mobiliare cu venit fix admise la tranzacționare si tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacționare 
( zile lucrătoare) în cadrul altor sisteme de tranzactionare decât pieţele reglementate inlusiv in cadrul  unui sistem 
alternativ de tranzactionare  din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat tert, sunt evaluate la preţul  de 
referinta furnizat in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate, inclusiv sistemele alternative, 
de catre operatorul respectivului sistem de tranzactionare, pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem, 
aferent zilei pentru care se efectueaza calculul. Atunci cand sunt admise la tranzactionare in cadrul mai multor 
sisteme de tranzactionare, altele decat pietele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv sistemele alternative de 
tranzactionare din Romania, si tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare ( zile lucrătoare),valorile 
mobiliare se evalueaza la pretul de referinta furnizat in cadrul sistemelor alternative avand cel mai mare grad de 
lichiditate si frecventă a tranzactionării, determinata pe baza volumului si a numarului de tranzactii inregistrate in 
anul calendaristic anterior. În cazul în care valorile mobiliare sunt admise si pe sisteme alternative de 
tranzactionare dintr-un stat terţ, se va avea în vedere preţul pieţei cu cel mai mare grad de lichiditate şi 
frecvenţă a tranzacţionării. În cazul valorilor mobiliare admise la tranzacţionare exclusiv pe mai multe sisteme 
alternative de tranzacţionare din state terţe, acestea vor fi evaluate la preţul de referinţă furnizat în cadrul sistemelor 
alternative având cel mai mare grad de lichiditate şi frecvenţă a tranzacţionării, determinat pe baza volumului şi a 
numărului tranzacţiilor înregistrate în ultimele 365 de zile, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. Calculul se 
efectuează cu o frecvenţă anuală, la începutul fiecărui an calendaristic. 
 
(3) Pentru valorile mobiliare cu venit fix neadmise la tranzactionare se aplica metoda de recunoastere zilnica a 
dobanzii si amortizarea discount-ului/primei  aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului. 

(4) Valorile mobiliare cu venit fix admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de 
tranzactionare decat pietele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv in cadrul unui sistem alternativ de 
tranzactionare din Romania,, precum și cele admise la cota oficială a unei burse sau unui sistem alternativ de 
tranzacționare dintr-un stat tert,dar netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare( zile lucrătoare), sunt 
evaluate în cadrul activului, începând cu a 31-a zi de netranzacționare, prin utilizarea metodei bazata pe 
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recunoasterea zilnica a dobanzii si amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuarii 
plasamentului. 

(5) Pentru valorile mobiliare cu venit fix nou emise se aplica metoda de recunoastere zilnica a dobanzii si 
amortizarea discount-ului/primei  aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului. 
 
În situaţia în care principalul şi cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt plătite în termen de 10 
zile lucrătoare de la termenul prevăzut în Prospect de emisiune al instrumentelor cu venit fix , acestea vor fi 
incluse în activ la valoarea zero. 
 
b) Instrumentele pietei monetare 
(1) Instrumentele pietei monetare admise la tranzactionare și tranzacționate în ultimele 30 de zile de 
tranzacționare (zile lucrătoare) pe o piată reglementată din România, dintr-un alt stat membru sau admise la cota 
oficiala a unei burse dintr-un stat tert sunt evaluate la preţul de închidere al secțiunii de piaţă considerată piaţă 
principală aferent zilei pentru care se efectuează calculul. Atunci cand sunt admise la tranzactionare pe mai multe 
piete reglementate, atat din Romania cat si dintr-un stat membru, tranzacționate în ultimele 30 de zile de 
tranzacționare (zile lucrătoare),instrumentele de piata monetara se evalueaza la pretul de inchidere al sectiunii de 

piata considerata piata principala  În cazul în care instrumentele financiare sunt admise si  pe burse sau sisteme 
alternative de tranzactionare dintr-un stat terţ, se va avea în vedere preţul pieţei cu cel mai mare grad de 
lichiditate şi frecvenţă a tranzacţionării. În cazul instrumentelor pietei monetare admise la tranzacţionare exclusiv 
pe mai multe burse din state terţe, acestea vor fi evaluate la preţul de închidere al bursei având cel mai mare grad de 
lichiditate şi frecvenţă a tranzacţionării acelui instrument financiar determinat pe baza volumului şi a numărului 
tranzacţiilor înregistrate în ultimele 365 de zile, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. Calculul se efectuează 
cu o frecvenţă anuală, la începutul fiecărui an calendaristic. 
 
(2) Instrumentele pietei monetare admise la tranzactionare si tranzacţionate în ultimele 30 de zile de 
tranzacționare ( zile lucrătoare) în cadrul altor sisteme de tranzactionare decât pieţele reglementate inclusiv in 
cadrul unui sistem alternativ din România, dintr-un alt stat membru sau admise la cota oficiala a unei burse dintr-un 
stat tert, sunt evaluate la preţul  de referinta furnizat in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele 
reglementate, inclusiv in cadrul altor sisteme alternative de tranzactionare, de catre operatorul respectivului sistem 
de tranzactionare, pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem, aferent zilei pentru care se efectueaza 
calculul. Atunci cand sunt admise la tranzactionare in cadrul mai multor sisteme de tranzactionare, altele decat 
pietele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv sistemele alternative de tranzactionare din Romania, 
tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare ( zile lucrătoare) instrumentele pietei monetare se evalueaza 
la pretul de referinta furnizat in cadrul sistemelor alternative avand cel mai mare grad de lichiditate si frecventă a 
tranzactionării determinata pe baza volumului si a numarului de tranzactii inregistrate in anul calendaristic anterior. 
În cazul în care instrumentele pietei monetare sunt admise si pe sisteme alternative de tranzactionare dintr-un 
stat terţ, se va avea în vedere preţul pieţei cu cel mai mare grad de lichiditate şi frecvenţă a tranzacţionării. În 
cazul instrumentelor pietei monetare admise la tranzacţionare exclusiv pe mai multe sisteme alternative de 
tranzacţionare din state terţe, acestea vor fi evaluate la preţul de referinţă furnizat în cadrul sistemelor alternative 
având cel mai mare grad de lichiditate şi frecvenţă determinat pe baza volumului şi a numărului tranzacţiilor 
înregistrate în ultimele 365 de zile, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. Calculul se efectuează cu o 
frecvenţă anuală, la începutul fiecărui an calendaristic. 
 
(3) Instrumentele pietei monetare neadmise la tranzactionare pe pieţele reglementate sau in cadrul altor sisteme 
de tranzactionare decat pietele reglementate inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un alt stat membru sau 
dintr-un stat tert, sunt evaluate în cadrul activului prin utilizarea metodei bazata pe recunoasterea zilnica a dobanzii si 
amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuarii plasamentului. 
 
(4) Instrumentele pietei monetare admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de 
tranzactionare decat pietele reglementate, inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un alt stat membru, 
precum și cele admise la cota oficială a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat tert, dar 
netranzactionate in ultimele 30 de zile(zile lucratoare) de tranzactionare, sunt evaluate în cadrul activului, începând 
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cu a 31-a zi de netranzacționare, prin utilizarea metodei bazata pe recunoasterea zilnica a dobanzii si amortizarea 
discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuarii plasamentului. 

Depozitele bancare, certificatele de depozit si biletele la ordin sunt evaluate folosind metoda bazată pe recunoaşterea 
zilnică  a dobanzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului. 

Depozitele structurate sunt evaluate pe baza principiului de recunoaştere zilnică a dobânzii minime garantate a 
respectivului depozit structurat care va fi bonificată de bancă. În situația negarantării unei dobânzi minime evaluarea 
se va face la dobânda minimă de cont curent. La scadenţă, dacă evoluţia activului suport s-a încadrat în condiţiile 
constituirii depozitului, se va recunoaşte diferenţa pozitivă de dobândă pentru toată perioada de la momentul 
constituirii depozitului. Modalitatea de evaluare va fi menţionată pe toată durata depozitului.  
 
Depozitele cu plata dobânzii in avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale 
constituite ca depozit pe toata perioada depozitului.  
 
In cazul depozitelor si certificatelor de depozit, daca s-au efectuat incasari inainte de scadenta, sumele astfel incasate 
sunt deduse din valoarea calculata. 
 
In cazul investitiilor in bilete la ordin se vor incasa in maximum 10 zile lucratoare fata de momentul scadentei a 
tuturor sumelor aferente investitiilor respective. In situatii exceptionale, termenul de incasare se poate prelungi cu cel 
mult 12 luni. Prelungirea va fi notificata A.S.F. in termen de 5 zile de la data hotararii organului statutar al S.A.I., 
termenul de 10 zile urmand a curge de la data expirarii celor 12 luni suplimentare. 
 
Evaluarea biletelor la ordin pentru care nu a fost onorata plata la termenele indicate se va realiza la valoarea 0 ori la  
valoarea garantiei executate fiind interzisa efectuarea de investitii suplimentare in instrumente ale pietei monetare 
de tipul biletelor la ordin emise sau girate de acelasi emitent, respectiv acelasi ultim girant. 
 
Operaţiunile de piaţă monetară, respectiv cumpărări/ vânzări reversibile de active eligibile pentru tranzacţionare 
(repo/reverse repo), cu excepţia operaţiunilor ce constau în încheierea a două tranzacţii simultane, se evidenţiază în 
portofoliul Fondului astfel:  
a) cumpărările reversibile în cadrul cărora Fondul cumpără active eligibile pentru tranzacţionare, cu angajamentul 
contrapărţii de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data încheierii tranzacţiei, 
sunt evaluate prin recunoaşterea zilnică a creanţei care se adaugă la valoarea de achiziţie;  
b) vânzările reversibile în cadrul cărora Fondul vinde active eligibile pentru tranzacţionare, angajându-se să 
răscumpere respectivele active la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data încheierii tranzacţiei, sunt evaluate 
astfel:  
1. pe perioada cuprinsă între data primirii sumei aferente operaţiunii de piaţă monetară şi data angajamentului ferm 
de răscumpărare, titlurile care fac obiectul operaţiunii vor fi evaluate zilnic conform metodelor evidentiate in 
prezentul Prospect de emisiune la instrumentele financiare admise si neadmise la tranzactionare pe o piata 
reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate, inclusiv sistemele alternative 
de tranzactionare sin Romania, dintr-un stat membru sau tert. 
2. în aceeaşi perioadă, se va înscrie cu semnul minus valoarea de decontare împreună cu recunoaşterea zilnică a 
datoriei ataşate, în cadrul unei poziţii de activ "instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele tranzacţionate pe o 
piaţă reglementată, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. 32/2012 - Contracte de report pe titluri emise de administraţia 
publică centrală". 
 
Obligaţiunile nou-emise care cuprind un angajament de listare sunt evaluate până la data admiterii la tranzacţionare 
conform instrumentelor cu venit fix neadmise la tranzacţionare prezentate in prezentul Prospect de emisiune.  
 
c) Instrumente financiare derivate: 
 
(1) Instrumentele financiare derivate admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România, dintr-un alt 
stat membru sau admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert, si tranzactionate in ultimele 30 de zile de 
tranzactionare (zile lucratoare),sunt evaluate la preţul de închidere al secțiunii de piaţă considerată piaţă principală 
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aferent zilei pentru care se efectuează calculul. Atunci cand sunt admise pe mai multe piete reglementate, atat din 
Romania cat si dintr-un stat membru, instrumentele financiare derivate se evalueaza la pretul de inchidere al sectiunii 

de piata considerata piata principala În cazul în care instrumentele financiare derivate sunt admise si pe burse  
dintr-un stat terţ, se va avea în vedere preţul pieţei cu cel mai mare grad de lichiditate şi frecvenţă a 
tranzacţionării. În cazul instrumentelor financiare derivate admise la tranzacţionare exclusiv pe mai multe burse din 
state terţe, acestea vor fi evaluate la preţul de închidere al bursei având cel mai mare grad de lichiditate şi frecvenţă a 
tranzacţionării acelui instrument financiar derivat determinat pe baza volumului şi a numărului tranzacţiilor 
înregistrate în ultimele 365 de zile, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. Calculul se efectuează cu o 
frecvenţă anuală, la începutul fiecărui an calendaristic. 
 
(2) Instrumentele financiare derivate admise la tranzacţionare, în cadrul altor sisteme de tranzactionare decat 
pietele reglementate dintr-un stat membru inclusiv in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare din România, 
sau admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert, si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 
(zile lucratoare)sunt evaluate la preţul de referinta furnizat in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele 
reglementate, inclusiv sistemele alternative, de catre operatorul respectivului sistem de tranzactionare pentru fiecare 
dintre segmentele respectivului sistem, aferent zilei pentru care se efectueaza calculul. Atunci cand sunt 
tranzactionate in cadrul mai multor sisteme de tranzactionare, altele decat pietele reglementate, dintr-un stat 
membru, inclusiv sistemele alternative de tranzactionare din Romania, instrumentele financiare derivate se evalueaza 
la pretul de referinta furnizat in cadrul sistemelor alternative avand cel mai mare grad de lichiditate si frecventă, 

determinat pe baza volumului si a numarului de tranzactii inregistrate in anul calendaristic anterior. În cazul în care 
instrumentele financiare derivate sunt admise si pe sisteme alternative de tranzactionare dintr-un stat terţ, se 
va avea în vedere preţul pieţei cu cel mai mare grad de lichiditate şi frecvenţă a tranzacţionării. În cazul 
instrumentelor financiare derivate admise la tranzacţionare exclusiv pe mai multe sisteme alternative de 
tranzacţionare din state terţe, acestea vor fi evaluate la preţul de referinţă furnizat în cadrul sistemelor alternative 
având cel mai mare grad de lichiditate şi frecvenţă a tranzacţionării acelui instrument financiar determinat pe baza 
volumului şi a numărului tranzacţiilor înregistrate în ultimele 365 de zile, aferent zilei pentru care se efectuează 
calculul. Calculul se efectuează cu o frecvenţă anuală, la începutul fiecărui an calendaristic. 
 
(3) ) Instrumentele financiare derivate admise la tranzactionare pe o piata reglementata in cadrul unui sistem 
alternativ sau în cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în 
cadrul unui sistem alternative de tranzacționare din Romania, precum și cele admise la cota oficială a unei burse sau 
unui sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat tert, dar netranzactionate in ultimele 30 de zile de 
tranzactionare (zile lucrătoare), sunt evaluate în cadrul activului, începând cu a 31-a zi de netranzacționare,  prin 
utilizarea de tehnici consacrate pe pietele financiare (raportarea la valoarea curenta a unui alt instrument financiar 
similar, modele de analiza a fluxului de numerar si de evaluare a optiunilor, astfel incat sa fie respectat principiul 
valorii juste. Aceste tehnici vor fi aprobate de catre conducerea societatii de administrare.  
 
(4) Instrumentele financiare derivate neadmise la tranzacţionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor 
sisteme de tranzactionare decat pietele regementate, inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat 
membru sau tert , sunt evaluate prin utilizarea de tehnici consacrate pe pietele financiare (raportarea la valoarea 
curenta a unui alt instrument financiar similar, modele de analiza a fluxului de numerar si de evaluare a optiunilor 
astfel incat sa fie respectat principiul valorii juste. Aceste tehnici vor fi aprobate de catre conducerea societatii de 
administrare.  
  
e) Titluri de participare la organismele de plasament colectiv 

1) Titlurile de participare ale unui A.O.P.C. sau O.P.C.V.M. netranzactionate pe o piata reglementata sunt evaluate 
la ultima valoare unitara a activului net calculata pentru acestea si publicata.  
 
(2) Titlurile de participare ale O.P.C.V.M sau A.O.P.C. admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de 
zile de tranzactionare (zile lucratoare), pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme decat pietele 
reglementate inclusiv in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare din Romania, dintr-un stat membru. 
precum si cele admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sunt evaluate la preţul de închidere al secțiunii de 
piaţă considerată piaţă principală aferent zilei pentru care se efectuează calculul. Atunci cand sunt admise pe mai 
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multe piete reglementate si/sau in cadrul mai multor sisteme de tranzactionare, altele decat pietele reglementate, 
dintr-un stat membru, inclusiv sistemele alternative de tranzactionare din Romania  titlurile de participare se 
evalueaza la pretul de inchidere al sectiunii de piata considerata piata principala sau la pretul de referinta furnizat in 
cadrul sistemelor alternative avand cel mai mare grad de lichiditate si frecventă a tranzactionării, determinat pe baza 

volumului si a numarului de tranzactii inregistrate in anul calendaristic anterior. În cazul în care titlurile de 
participare sunt admise si pe burse sau sisteme alternative de tranzactionare dintr-un stat terţ, se va avea în 
vedere preţul pieţei cu cel mai mare grad de lichiditate şi frecvenţă a tranzacţionării. În cazul titlurile de 
participare  admise la tranzacţionare exclusiv pe mai multe burse si/sau sisteme alternative de tranzactionare din 
state terţe, acestea vor fi evaluate la preţul de închidere al bursei sau la pretul de referinta furnizat in cadrul 

sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate şi frecvenţă a tranzacţionării acelui titlu de participare  
determinat pe baza volumului şi a numărului tranzacţiilor înregistrate în ultimele 365 de zile, aferent zilei pentru care 
se efectuează calculul. Calculul se efectuează cu o frecvenţă anuală, la începutul fiecărui an calendaristic. 
 
(3) Titlurile de participare ale O.P.C.V.M sau A.O.P.C.  admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in 
cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv in cadrul unui 
sistem alternativ de tranzactionare din Romania, , precum si cele  admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat 
tert, dar netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare ) vor fi evaluate începând cu a 31-
a zi de netranzacționare similar evaluarii titlurilor de participare netranzactionate. 
 
e) Alte instrumente de plasament 
Detinerile din conturile curente se evaluează prin luarea in considerare a soldului disponibil la data pentru care se 
efectuează calculul. Sumele existente in conturile curente la institutiile de credit care se afla in procedura de faliment 
vor fi incluse in activul net la valoarea zero. 
 
Valoarea activului total, valoarea activului net, preţul de emisiune şi preţul de răscumpărare se exprimă în EUR cu 
respectarea reglementarilor privind regimul valutar emise de B.N.R., precum si a prevederilor altor reglementari 
incidente ale A.S.F si/sau B.N.R. 
 
În situaţia în care unele elemente de activ sunt denominate într-o alta moneda, pentru transformarea în EUR se 
utilizează cursul de referinta comunicat de catre Banca Centrala Europeana in ziua pentru care se efectueaza calculul,. 
Cursurile utilizate sunt rotunjite la 4 zecimale. 
 
Obligaţiile Fondului sunt constituie din:  
(1) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Societăţii de administrare; 
(2) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Depozitarului; 
(3) cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor si alte cheltuieli legate direct sau indirect de tranzactionare; 
(4) cheltuieli cu comisioanele de rulaj şi alte servicii bancare; 
(5) cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractãrii de către Fond a împrumuturilor în condiţiile impuse de reglementările 
legale în vigoare; 

(6) cheltuieli cu comisioanele şi tarifele datorate A.S.F; 
(7) cheltuieli de emisiune cu documentele Fondului; 
(8) cheltuieli cu auditul financiar al Fondului; 
(9) contravaloarea sumelor datorate in contul imprumuturilor contractate în condiţiile impuse de reglementările 
legale în vigoare; 
(10) contravaloarea unitatilor de fond anulate (la pretul de rascumparare) si care nu au fost inca achitate 
investitorilor. Numărul de unități de fond anulate nu se mai ia în calcul la calcularea V.U.A.N-ului începând cu 
următoarea zi lucrătoare datei la care s-a înregistrat cererea de răscumpărare. Anularea titlurilor de participare se 
realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare. Pe perioada dintre 
data anulării titlurilor de participare şi data plăţii sumelor aferente răscumpărărilor, sumele respective sunt 
evidenţiate în cadrul unei poziţii de „Răscumpărări de plătit” în cadrul obligaţiilor Fondului. 
 
Cheltuielile se înregistrează zilnic, având în vedere următoarele: 
(a) repartizarea cheltuielilor nu conduce la variaţii semnificative în valoarea activelor unitare; 
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(b) cheltuielile sunt planificate lunar, înregistrate zilnic în calculul valorii activului net şi regularizate la sfârşitul lunii 
(cheltuieli de administrare, cheltuieli de depozitare); 
(c) cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate şi regularizate periodic (cheltuieli de emisiune, cheltuieli privind 
auditul financiar, cheltuieli privind tranzactionarea instrumentelor financiare derivate, respectiv achizitionarea 
codului - LEI Legal Entity Identifier) 
 
Calculul valorii nete unitare a activelor unui fond deschis de investiţii la o anumită dată se realizează după următoarea 
formulă:  

Valoarea unitară                Valoarea netă a activelor Fondului la acea dată 

a activului net la acea dată =   ------------------------------------------------------------ 

Număr total de unităţi de fond în circulaţie la acea dată 

Valoarea netă unitară a activelor se calculează cu patru zecimale . 

Evidența fracțiunilor de unități de fond se face prin rotunjire la 4 zecimale. Criteriul de rotunjire in calculul fractiunilor 
de unitati de fond si a valorii nete unitare a activelor este reprezentat prin metoda „rotunjirii la cel mai apropriat 
intreg”. 

In cazul operaţiunilor de subscriere, numărul de unităţi de fond alocate se obţine prin împărţirea sumei subscrise 
la preţul de subscriere şi se rotunjeşte la patru zecimale. 

In cazul operaţiunilor de răscumpărare, suma rezultată în urma înmulţirii valorii unitare a activului net cu numărul de 
titluri de participare răscumpărate va fi rotunjită la două zecimale. În situaţia în care se răscumpără o sumă fixă, 
numărul de unităţi de fond anulate se calculează prin împărţirea sumei respective la preţul de răscumpărare şi se 
rotunjeşte la patru zecimale. 

Valoarea activului total, valoarea activului net, preţul de emisiune şi preţul de răscumpărare se exprimă în Euro (EUR).              

           3.7. Comisioane şi alte cheltuieli 

3.7.1. Comisioane şi alte cheltuieli ale Fondului 
 

a) Comisioane suportate de către investitori: 
 
1. Comisioane de cumpărare 
La subscrierea de unităţi de fond, investitorilor nu li se va percepe niciun comision. 
2. Comisioane de răscumpărare 

 La rascumpararea unitatilor de fond, investitorilor nu li se va percepe niciun comision. 

b) Comisioanele suportate de către Fond : 
 
Cheltuieli suportate de Fond: 
(1) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Societăţii de administrare; 
(2) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Depozitarului; 
(3) cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor si alte cheltuieli legate direct sau indirect de tranzactionare; 
(4) cheltuieli cu comisioanele de rulaj şi alte servicii bancare; 
(5) cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractãrii de către Fond a împrumuturilor în condiţiile impuse de reglementările 
legale în vigoare; 

(6) cheltuieli cu comisioanele şi tarifele datorate A.S.F; 
(7) cheltuieli de emisiune cu documentele Fondului; 
(8) cheltuieli cu auditul financiar al Fondului. 
(9) contravaloarea sumelor datorate in contul imprumuturilor contractate în condiţiile impuse de reglementările 
legale în vigoare; 
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(10) contravaloarea unitatilor de fond anulate (la pretul de rascumparare) si care nu au fost inca achitate 
investitorilor. 
 
Cheltuielile se înregistrează zilnic, având în vedere următoarele: 
(a) repartizarea cheltuielilor nu conduce la variaţii semnificative în valoarea activelor unitare; 
(b) cheltuielile sunt planificate lunar, înregistrate zilnic în calculul valorii activului net şi regularizate la sfârşitul lunii 
(cheltuieli de administrare, cheltuieli de depozitare); 
(c) cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate şi regularizate periodic (cheltuieli de emisiune, cheltuieli privind 
auditul financiar, cheltuieli privind tranzactionarea instrumentelor financiare derivate, respectiv achizitionarea 
codului - LEI Legal Entity Identifier) 
Cheltuielile de înfiinţare, de distribuţie, de publicitate ale Fondului vor fi suportate de către Societatea de 
administrare . 
 
Cheltuielile legate de operaţiunile de vânzare şi/sau cumpărare a valorilor mobiliare şi a celorlalte active financiare 
sunt plătite societăţilor care efectuează tranzacţiile şi sunt suportate integral de Fond. Fondul va plăti cheltuielile şi 
spezele legate de operaţiunile specifice bancare (viramente, deschideri de conturi curente, de depozite, etc.) stabilite 
de fiecare bancă în parte. 
 

3.7.2. Comisionul de administrare al Fondului 
 

Comisionul de administrare al Fondului datorat societății de administrare S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT  S.A. este 
de maxim  0,1% pe lună si minim 0,02% pe luna, fiind aplicat la media lunară a valorii activelor nete ale Fondului. 
Comisionul de administrare se plăteşte lunar.   

La data autorizarii Fondului  comisionul de administrare a fost de 0,04% pe luna aplicat la media lunară a valorii 
activelor nete ale Fondului. La data autorizarii prezentului Prospect de emisiune comisionul de administrare nu s-a 
modificat, 

Societatea de administrare a investitiilor poate modifica valoarea comisionului de administrare. In cazul scaderii sau 
cresterii comisionului sub limita maxima, modificarea comisionului se notifica investitorilor Fondului in cotidianul 
„Bursa” si A.S.F in termen de maximum 10 zile lucratoare de la efectuarea acestora si intra in vigoare la data publicarii 
notei de informare a investitorilor. Notificarea catre A.S.F este insotita de documentele actualizate ale Fondului care 
se publica si pe situl Societatii de administrare. 

                3.7.3.  Comisionul de depozitare si custodie 

Fondul plateste un comision de depozitare care se aplică la valoarea medie lunara a activului net, nivelul maxim al 
acestui comision fiind de 0,05% / luna. Comisionul de păstrare în siguranța a instrumentelor financiare pentru 
piaţa locala şi pentru pieţele externe este de maxim 0,05% / luna aplicat la valoarea actualizata medie lunara a 

portofoliului aflat in custodie. La aceste comisioane se mai adauga comisioane pentru intermedierea titlurilor de 
stat, nivelul maxim al comisionului fiind de 0,2%, comisioane pentru decontarea tranzacţiilor pe pietele externe, 
maxim 90 Euro/tranzactie, comisioane pentru transferuri internaţionale (altele decât cele pentru decontarea 
tranzacţiilor) maxim 50 Euro/tranzactie, comisioane de decontare pe piata locala de maxim 0.025% aplicat la 
valoarea bruta a fiecarei tranzactii si comisioane pentru procesare transferuri instrumente financiare pe piata locala 
maxim 20 RON/transfer.Toate aceste comisioane sunt plătite din activele Fondului. 

3.8.  Fuziunea Fondului 

Fuziunea între fondurile deschise de investiţii se poate realiza prin următoarele metode: 
a) absorbţia unuia sau mai multor fonduri de către un alt fond se efectuează prin transferul tuturor activelor care 
aparţin unuia sau mai multor fonduri deschise de investiţii către alt fond, denumit fondul absorbant, şi atrage 
dizolvarea Fondului/fondurilor încorporate; 
b) crearea unui nou fond deschis de investiţii prin contopirea a două sau mai multe fonduri, are loc prin constituirea 
unui nou fond deschis de investiţii, căruia fondurile care fuzionează îi transferă în întregime activele lor, având loc 
astfel dizolvarea acestora. 
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Prin fuziune, Societatea de administrare va urmări exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmează 
a fuziona prin a nu inregistra pierderi pentru investitori. 
 
Fuziunea între fondurile deschise de investiţii se realizeaza in conformitate cu procedura prevazuta de reglementarile 

A.S.F. 

3.9. Lichidarea Fondului 
 
Lichidarea Fondului are loc în cazul în care A.S.F. retrage autorizaţia Fondului, în una din următoarele situații:  
 
a) la cererea Societății de administrare, pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase, în situatia în care se 
constată că valoarea activelor nu mai justifică din punct de vedere economic operarea Fondului ; 
 
b) în situatia în care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizatiei Societății de administrare. 
În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F a deciziei de retragere a autorizației 
Fondului deschis de investiții, Societatea de administrare încheie un contract cu un auditor financiar, membru al 
C.A.F.R. care poate fi şi altul decât cel cu care are încheiat contract Societatea de administrare în conformitate cu 
dispozițiile legale, în vederea desemnării acestuia ca administrator al lichidării Fondului. 
 
Contractul cuprinde obligațiile şi responsabilitățile administratorului lichidării, stabilite în conformitate cu prevederile 
O.U.G 32/2012, şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia. 
 
O copie a contractului încheiat în urma analizării a cel puțin trei oferte astfel încât prețul contractului să fie minim, 
este transmisă la A.S.F. 
 
Obligația fundamentală a administratorului lichidării este de a acționa în interesul deținătorilor de unități de fond. 
Plata administratorului lichidării se face din fondurile rezultate prin lichidarea activelor Fondului deschis de investiții. 
 
Administratorul lichidării pune sub sigiliu toate activele şi ia măsurile necesare pentru conservarea acestora.  
 
Administratorul lichidării ia în custodie copiile tuturor înregistrărilor şi evidențelor contabile referitoare la Fondul 
supus lichidării, păstrate de către Societatea de administrare si de către Depozitar. 

În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului, administratorul lichidării întocmeste un 
inventar complet al activelor şi obligațiilor Fondului şi pregăteşte un raport privind inventarierea, care cuprinde, fără 
a se limita la: 

a) o evaluare a tuturor activelor la valoarea lor de piață şi a obligațiilor prezente ale Fondului; 

b) o listă a tuturor deținătorilor de unități de fond, numărul şi valoarea unităților de fond deținute de fiecare anterior 
începerii procesului de lichidare; 

c) o eşalonare a datelor la care se face lichidarea activelor şi la care are loc distribuirea sumelor rezultate din lichidare. 
Raportul este transmis Societății de administrare şi A.S.F. în termen de maximum 48 ore de la data întocmirii şi este 
publicat în Buletinul A.S.F. 
 

Pe parcursul derularii procesului de lichidare, ca urmare a cererii de rascumparare totala, obligatiile legale 
privind calculul, certificarea si publicarea se aplica numai in cceea ce priveste activul net al Fondului. Activul 
net unitar valabil, in situatia in care SAI nu decide retragerea autorizatiei Fondului, este ultimul VUAN calculat 
de SAI si certificat de depozitar. 
 
Administratorul lichidării alege o bancă din România sau sucursala din România a unei bănci străine, care se bucură de 
o bună reputatie şi de bonitate financiara, în scopul deschiderii unui cont pentru depozitarea tuturor sumelor 
provenite din lichidare. 
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Administratorul lichidării exercită exclusiv drepturile de operare asupra acestui cont. Nu se permite depunerea în 
acest cont a altor fonduri decât a celor rezultate în urma lichidării. 
 
Administratorul lichidării finalizează lichidarea în decurs de maximum 60 de zile lucrătoare de la data publicării 
raportului său menționat mai sus. 
Administratorul lichidării are obligația să lichideze activele Fondului deschis de investiții la valoarea maximă oferită de 
piață. 
 
Administratorul lichidării poate solicita A.S.F prelungirea cu maximum 30 de zile lucrătoare a termenului de finalizare 
a lichidării activelor. 
 
După încheierea lichidării tuturor activelor, administratorul lichidării plăteşte toate cheltuielile legate de lichidare, 
precum şi orice alte costuri şi datorii restante ale Fondului deschis de investiții, urmând a ține evidența pentru toți 
banii retraşi în acest scop din sumele obtinute în urma lichidării. Ulterior acestei etape, administratorul lichidării 
începe procesul de repartizare a sumelor rezultate din lichidare, în conformitate cu datele eşalonate în cadrul 
raportului de inventariere. 
 
Administratorul lichidării repartizează sumele rezultate din vânzarea activelor deținătorilor de unități de fond, în 
termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea lichidării. Sumele nete sunt repartizate strict pe baza 
numărului de unități de fond deținute de fiecare investitor la data începerii lichidării şi cu respectarea principiului 
tratamentului egal, echitabil şi nediscriminatoriu al tuturor investitorilor, independent de orice alte criterii. 
 
Administratorul lichidării întocmeşte raportul final, cuprinzând rezultatele lichidării şI ale distribuirii sumelor rezultate 
din lichidarea activelor precum şi modalitatea de plată a sumelor cuvenite investitorilor şi face dovada efectuării 
plăților respective. Raportul final este transmis A.S.F. şi publicat conform mențiunilor din Prospectul de emisiune al 
Fondului, precum şi în Buletinul A.S.F. 
După efectuarea tuturor plăților, administratorul lichidării procedează la închiderea contului bancar. 
 

3.10. Regimul fiscal 

Fondul nu plăteşte impozite pe câştigurile din investiții. 
 
În cazul persoanelor fizice, câştigul obținut ca urmare a răscumpărării unităților de fond la un preț mai mare decât 
prețul de cumpărare se impune conform reglementărilor Legii 571/2003 (Codului fiscal) cu completările ulterioare şi 
ale instrucțiunilor A.S.F. aplicabile.  
 
Pentru investitorii persoane juridice câştigul determinat ca diferență dintre prețul de răscumpărare şi prețul de 
cumpărare este venit financiar şi intră sub incidența prevederilor aceleiaşi legi respectiv, Legea nr. 571/2003 cu 
completările ulterioare privind impozitul pe profit.  
 
Declararea şi plata impozitelor corespunzatoare castigurilor obtinute de persoanele fizice ca urmare a rascumpararii 
unitatilor de fond se efectuează conform prevederilor aplicabile din Legea nr.571/2003 (Cod Fiscal), cu modificarile şi 
completarile ulterioare, in vigoare.  
 
În cazul investitorilor rezidenți în alt stat decat România, regimul fiscal aplicabil este cel valabil în România, sau la 
cererea investitorului, se aplica regimul fiscal cel mai avantajos pentru acesta, cu condiția să existe un acord de 
evitare a dublei impuneri între statul român şi cel al cărui cetățean este investitorul. În acest caz investitorul trebuie 
să prezinte un certificat de rezidență fiscală. 
 
În cazul existenței unor alte taxe şi/sau impozite datorate de Fond, taxe sau impozite reglementate prin dispoziții 
legale adoptate ulterior aprobării Prospectului de emisune, acestea se vor plăti conform legilor. 
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3.11. Auditorul Fondului 

Auditorul Fondului este Auditorul Fondului este Societatii Deloitte Audit SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Nicolae 
Titulescu, nr. 4-8, etaj 2 – zona Deloitte si etaj 3, sector 1, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J40/6775/1995, 
numar de identificare fiscala RO7756924.  

4. Date de distribuire şi întocmire a situațiilor contabile 

Situațiile contabile ale Fondului se întocmesc în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile in vigoare. 
  
Publicarea rapoartelor semestriale şi anuale ale Societății de administrare privind administrarea Fondului se va face în 
termen de două luni pentru situația financiară semestrială respectiv în termen de patru luni pentru raportul anual. 
Termenele menționate anterior încep să curgă de la sfârşitul perioadei la care se referă. 
 

5. Descrierea regulilor pentru determinarea şi repartizarea veniturilor 

Veniturile Fondului provin din evoluția valorii activelor precum si a altor drepturi din detinerile Fondului  Aceste 
venituri sunt determinate zilnic prin calcularea valorii activului net şi sunt încorporate zilnic în activul Fondului. 
Fondul nu distribuie dividende, câstigul din plasamente regăsindu-se în creşterea valorii unității de fond.  
 

6. Delegarea activitatii de administrare 

Societatea a delegat activitatea de contabilitate a FDI MONOLITH catre firma specializata SAI Financial SRL, cu sediul 
in localitatea Corbeanca, strada Privighetorilor nr.12, parter, apartament 3, judetul Ilfov, CUI 39770331. 

Delegarea activitatii nu impiedica supravegherea corespunzatoare a activitatii FDI MONOLITH si nu opreste S.A.I. 
ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. sa actioneze  in interesul cel mai bun al investitorului. 

7. Forța majoră definita in Contractul de societate  

Forta majora apăra de răspundere partea care o invoca. Prin forta majora se înteleg toate evenimentele si / sau 
împrejurările independente de vointa părtii care o invoca, imprevizibile si de neînlăturat, si care, survenind după 
încheierea contractului, împiedica sau întârzie total sau în parte îndeplinirea obligatiilor izvorâte din Contractul de 
societate.  

Partea care invoca forta majora este obligate sa notifice celeilalte părti prin e-mail/fax si/sau scrisoare recomandata, 
în termen de 10 zile, existenta si data de începere a evenimentelor sau împrejurărilor considerate ca fortă majora, 
trimitând totodată, în termen de 60 de zile de la data aparitiei evenimentului, un act confirmative eliberat de Camera 
de Comert ori altă autoritate competenta din propriul judet, prin care să se certifice realitatea si exactitatea faptelor 
si împrejurărilor cuprinse în notificarea mentionată.  

În cazul în care forta majoră durează pe o perioadă mai mare de 60 de zile de la declansarea sa, oricare din părti poate 
notifica rezilierea de plin drept a Contractului de societate. 

Societatea de administrare va avea, fată de evenimentele invocate, o comportare activă, în sensul că va avertiza si 
informat investitorii Fondului si va depune eforturi pentru a readuce relatiile contractuale la situatia normală ori 
pentru a reduce pierderile. 

8. Dispoziții finale 

Conditiile care au stat la baza autorizatiei emise de A.S.F.trebuie mentinute pe toata durata de existenta a  Fondului. 

Modificarile intervenite in prezentul Prospect de emisiune se autorizeaza/notifica A.S.F., dupa caz. 
 

Pe parcursul funcționării sale, Fondul se va supune reglementărilor legale apărute în acest domeniu. 
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În caz de deces, reorganizare sau fuziune a unuia dintre investitori, Fondul îşi poate continua existența prin succesorii 
legali sau beneficiarii îndreptățiți. 
 
În vederea protecției investitorilor, A.S.F poate solicita motivat Societății de administrare, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare, să adopte modificări ale documentelor ce au stat la baza autorizării Fondului ori de câte ori aceste 
modificări sunt considerate necesare. 
Prospectul de emisiune, Regulile Fondului, Informatiile-cheie destinate investitorilor, rapoartele anuale şi semestriale 
sunt furnizate gratuit, la cererea investitorilor actuali sau potențiali ai Fondului. Publicarea acestor rapoarte se face în 

Buletinul A.S.F. şi pe website-ul wwww.atlas-am.ro 
 
Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea competentă care autorizează şi supraveghează derularea 
ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului. 
 
Conform contractului de societate al Fondului, toți investitorii care declară ca au primit, au citit şi au înțeles 
Prospectul de emisiune al Fondului, prin semnarea formularului de subscriere, devin parte a contractului de societate 
fiind ținuți de respectarea clauzelor acestuia. 
 
Orice neînţelegeri, dispute, controverse sau pretenţii în legatura cu Contractul de societate precum si cele legate de 
încalcarea, executarea, încetarea, suspendarea sau invalidarea acestuia, vor fi soluţionate pe cale amiabilă într-un 
termen de maxim 30 de zile. În cazul în care diferendul nu se soluţionează pe cale amiabilă el va fi supus instanţelor 
române competente care au jurisdicţie in domeniu. 
 
Prospect de emisiune a fost întocmit initial  la data de 19.12.2011 si este actualizat la data de 19.09.2018 în două 
exemplare originale din care un exemplar pentru A.S.F. 
 
 
 
S.A.I.  ATLAS ASSET MANAGEMENT   S.A. 
 
_________________________________ 
 
Prin 
Dragos Balaci 
Director  

http://www.piscator.ro/

