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Investitiile in fonduri de investiţii alternative nu sunt depozite bancare, iar bancile, în calitatea lor de acţionar al unei 

societaţi de administrare a investitiilor, nu ofera nicio garantie investitorului cu privire la recuperarea sumelor 

investite. 

 

Aprobarea intierii şi derularii ofertei publice periodice de titluri de participare de catre Autoritatea de Supraveghere 

Financiara, (A.S.F) nu implica in niciun fel aprobarea sau evaluarea de catre A.S.F. a calitatii plasamentului în 

respectivele titluri de participare, ci evidentiaza respectarea de catre ofertant a prevederilor Legii nr. 297/2004, OUG 

32/2012 si a Regulamentului nr. 15/2004 cu completarile ulterioare. 

 

Fondurile comporta nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar si riscul nerealizarii obiectivelor, inclusiv al unor 

pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investitie fiind, de regula, proporţionale cu riscul. 

 

 

Performanțele obținute anterior nu reprezinta garanție a performantelor viitoare. 

 

 

 

Informații relevante privind Fondul de Investitii Alternative MICHELANGELO 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 

www.atlas-am.ro şi la adresa de e-mail contact@atlas-am.ro. 
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CAPITOLUL 1 INFORMAŢII despre SOCIETATEA de ADMINISTRARE 

1.1. Datele de identificare a Societăţii de administrare 

Fondul de Investii Alternative MICHELANGELO este administrat de catre S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., 
denumita in continuare „Societatea de administrare” si care este constituita in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 
31/1990 modificata prin Legea nr. 441/2006 privind societatile comerciale, cu o durata de functionare nedeterminata, 
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/15700/15.09.2008, Cod Unic de Înregistrare 24467322, avand 
sediul in Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, Etaj 2, tel: 021 3617821; fax: 021 3617822; e-mail 
contact@atlas-am.ro, adresa web www.atlas-am.ro. 

Societatea de administrare a fost autorizata de A.S.F prin Decizia nr. 607/14.04.2009 si inregistrata in Registrul Public 
al A.S.F cu nr. PJRO5SAIR/400030. 

La data ultimei actualizari a  Prospectului de emisiune, S.A.I ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. nu are sedii secundare.  

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. 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 de Investitii Alternative HERMES, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC08FIIR/400023 ; 
• Fondul de Investitii Alternative HERALD, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC08FIIR/400025; 
• Fondul de Investitii Alternative MONOLITH, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400077; 
• Fondul de Investitii Alternative MATADOR, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC08FIIR/400026; 
• Fondul de Investitii Alternative DCP INVESTITII, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC08FIIR/400030; 
• Fondul de Investitii Alternative ALCHEMIST, inscris in Registrul A.S.F cu nr. CSC08FIIR/400039; 
Societatea de administrare este autorizată să administreze şi conturi individuale de investiţii ale persoanelor fizice sau 
juridice. 
 
1.2. Capital social subscris si varsat al Societatii de administrare a investitiilor 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 14 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; 

mailto:contact@piscator.ro
http://www.piscator.ro/
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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; 
 
CAPITOLUL 2 INFORMAŢII despre DEPOZITAR 
 
2.1. Datele de identificare a Depozitarului: 

Depozitarul Fondului este Banca Comerciala Romana S.A. cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 
5, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, cod unic de inregistrare 361757, inscrisa in 
Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/1999 inscrisa in Registrul A.S.F sub nr. PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006. 
Societatea bancara poate fi contactata telefonic la numarul 0373.511.715; fax 021.302.19.86; adresa web www.bcr.ro 

Depozitarul este angajat in activitati bancare, asa cum acestea sunt definite în cuprinsul Legii Bancare nr. 58/1998, cu 
modificarile si completarile ulterioare. Depozitarul nu a transferat responsabilitatile de depozitare catre alti 
subdepozitari la data intocmirii Prospectului de emisiune. Depozitarul utilizeaza serviciile de custodie globala ale 
grupului Erste Bank pentru instrumentele financiare achizitionate pe pietele externe. 

CAPITOLUL 3 INFORMAŢII cu privire la FOND 

3.1. Identitatea Fondului 

Denumirea fondului este  Fondul de Investitii Alternative Michelangelo denumit in continuare „Fondul”.  

Fondul s-a infiintat prin contractul de societate incheiat in data de 25.05.2015 ca fond inchis de investitii din categoria 
Alte Organisme de Plasament Colectiv (A.O.P.C.) cu politica de investitii permisiva care atrage in mod public resurse 

financiare. Fondul de Investitii Alternative Michelangelo este inregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiara , 
prin  Avizul nr. 224 din data de 3.07.2015. 

Fondul functioneaza pe principiul colectarii de resurse financiare de la investitorii persoane fizice sau juridice, romani 
sau straini, in scopul investirii lor in comun pentru a beneficia de minimizarea costurilor unitare generate de volumul 
ridicat al activelor administrate. 

Fondul a fost inscris in Registrul A.S.F. sub numarul  CSC08FIIRS/400041 data de 3.07.2015 si are o durata de existenta 
de 120 luni de la data inregistrarii Fondului in Registrul A.S.F. In cadrul duratei de existenta a Fondului, Societatea de 
administrare a investitiilor poate decide rascumpararea tuturor unitatilor de fond in circulatie, in situatia in care 
investitorii rascumpara mai mult de 70% din unitatile Fondului. Ulterior achitarii contravalorii tuturor unitatilor de 
fond, Societatea de administrare a investitiilor va solicita radierea Fondului din Registrul A.S.F. 

Durata ofertei initiale de unitati de fond  a fost de 5 zile lucratoare cu incepere de la data inregistrarii Fondului de 
catre A.S.F. 

Fondul este constituit la initiativa S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT  SA in forma juridica de societate particulara, fara 
personalitate juridica, in conformitate cu dispozitiile Codului civil, aplicabile organismelor de plasament colectiv. 

Fondul isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital cu 
modificarile si completarile ulterioare, reglementarilor A.S.F. emise in aplicarea acesteia, precum si in conformitate cu 
dispozitiile Codului Civil referitoare la societatea particulara. 

Investitorii devin parte a contractului de societate prin semnarea formularului de subscriere continand declaratia prin 
care confirma faptul ca au primit, au citit si au inteles Prospectul de emisiune. 

 



Prospect de emisiune al Fondului de Investiții Alternative Michelangelo 
_______________________________________________________________________________________ 

Pagina 4 din 19 

 

3.2 Obiectivul Fondului 

Fondul se adresează persoanelor fizice şi juridice care urmaresc obtinerea unor randamente superioare dobanzilor 
bancare si care sunt dispuse sa isi asume un risc ridicat al investitiei. Obiectivul urmarit de Fond este obtinerea 
acestor randamente superioare printr-o politica activa investitionala tintind in principal pietele financiare din Romania  
si in special piata reglementata de valori mobiliare. Fondul va investi în mod activ pe un spectru larg de intrumente 
financiare, urmand a folosi inclusiv instrumente financiare derivate.  

Fondul de Investitii Alternative Michelangelo este un fond cu o politica de investitii permisiva cu un grad de risc 
ridicat. Alocarea activelor Fondului se va realiza in functie de previzionarea evolutiei pietelor financiare si va respecta 
politica de investitii si limitele investitionale ale Fondului.  

Avand in vedere natura plasamentelor care urmeaza a fi realizate de Fond se recomanda investitorilor plasarea 

resurselor financiare pe un termen de minimum 24 luni. Cu toate acestea, unitatile de fond sunt rascumparabile 
din activele Fondului in ultima zi a fiecarei luni. In cazul in care data stabilita pentru rascumparare e zinelucratoare, 
unitatile de fond vor fi oferite spre rascumparare in ziua lucratoare imediat urmatoare la valoarea unitatii de fond din 
ziua lucratoare respectiva. 

3.3. Politica de investitii 

Strategia investitionala a Fondului va urmari o plasare eficienta in instrumente financiare respectand limitele 
investitionale si politica de investitii stabilite prin prezentul Prospect de emisiune, in conformitate cu prevederile Legii 
nr. 297/2004, ale Regulamentului 15/2004 completat  cu modificarile ulterioare precum si ale OUG nr. 32/2012 
privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor. Portofoliul 
de instrumente financiare se va constitui in primul rand pornind de la cadrul macroeconomic previzionat si de la 
caracteristicile fiecarui emitent in parte. Se va avea in vedere analiza fundamentala si analiza tehnica. Cadrul 
macroeconomic previzionat va avea de asemenea o importanta majora si în ceea ce priveste tranzactiile ce vor fi 
desfasurate pe pietele valutare. 
 
3.3.1  Principalele instrumentele financiare în care se va investi: 
Investiţiile Fondului de Investitii Alternative Michelangelo vor fi efectuate în categoriile de active menţionate 
menţionate la art. 82  alin. (1) din OUG nr. 32/2012)  precum si in:  
a) alte valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare: valori mobiliare neadmise la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată, efecte de comerţ (bilete la ordin, cambii); 
b) valută, achiziţionată pe piaţa internă, liber convertibilă, conform criteriilor B.N.R.; 
 
Principalele intrumente financiare derivate ce urmează a fi utilizate: 
1. Contracte Financiare pentru Diferență - CFD (contracts for difference - CFDs) având ca suport indici financiari, 
acţiuni admise la tranzactionare pe piete reglementate, rate ale dobânzii, cursul de schimb; 
2.  Contracte swap pe rata dobanzii si pe cursul de schimb; 
3.  Contracte forward pe cursul de schimb; 
4. Optiuni pe indici financiari, acţiuni admise la tranzactionare pe piete reglementate, rate ale dobânzii, cursul de 
schimb; 
5.  Contracte futures avand ca suport indici financiari, actiuni admise la tranzactionare pe piete reglementate, rate ale 
dobanzii, cursul de schimb;   
 
3.3.2  Limite ale politicii investiționale 

Plasamentele efectuate de Fond se vor face in conformitate cu prevederile Legii 297/2004, prevederile OUG nr. 
32/2012 si a reglementarilor A.S.F. emise in aplicarea acesteia dupa cum urmeaza: 

(1) Fondul nu poate detine mai mult de 10% din activele sale in valori mobiliare si/sau instrumente ale pietei 
monetare emise de acelasi emitent, mentionate la art. 82 lit. a) si b) din OUG 32/2012. Limita de 10% poate fi 
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majorata pana la maximum 40% cu conditia ca valoarea totala a valorilor mobiliare si a instrumentelor pietei 
monetare detinute de Fond in fiecare dintre emitentii in care are detineri de peste 10 % sa nu depaseasca in nici un 
caz 80% din valoarea activelor sale. Aceasta limita nu se aplica depozitelor si tranzactiilor cu instrumente financiare 
derivate negociate in afara pietelor reglementate incheiate cu institutii financiare care fac obiectul unei supravegheri 
prudentiale; 

(2) Fondul poate investi in instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor 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. 

(3) Fondul nu poate detine mai mult de 50% din activele sale in instrumente financiare emise de entitati apartinand 
aceluiasi grup, iar in cazul grupului din care face parte S.A.I. aceasta limita este de 40%; 

(4) Expunerea la riscul de contraparte intr-o tranzactie cu instrumente financiare derivate tranzactionate in afara 
pietelor reglementate nu poate depasi 20 % din activele Fondului, indiferent de contrapartea tranzactiei; 

(5) Valoarea conturilor curente si a numerarului sa se incadreze in maximum 10 % din activele Fondului. Aceasta 
limita poate fi depasita pana la maximum 30% cu conditia ca sumele respective sa provina din emisiunea de titluri de 
participare, din plasamente ajunse la scadenta sau din vanzarea de instrumente financiare din portofoliu, iar 
depasirea respectiva sa nu se intinda pe o perioada mai mare de 30 de zile. 

(6) Prin exceptie de la alin.(5), limita de 30% poate fi depasita pana la maximum 60% cu indeplinirea cumulativa a 
urmatoarelor conditii: 

a) sumele sunt determinate de activitatea de constituire, provin din investitii majore in titlurile de participare la Fond 
sau din dezinvestiri majore de instrumente financiare din portofoliu; 

b) sumele depasind 30% sunt plasate la depozitar; 

c) depasirea limitei de 30% nu se intinde pe mai mult de 30 de zile. 

(7) Fondul nu poate sa constituie si sa detina depozite bancare reprezentand mai mult de 30% din activele sale la 
aceeasi banca; 

(8) Expunerea globala fata de instrumentele financiare derivate nu va depasi valoarea totala a activului net al 
Fondului. 

(9) ) Fondul va investi, cu respectarea prevederilor legale, maxim 10% din activele sale, în titluri de participare 
ale altor O.P.C.V.M sau A.O.P.C care îndeplinesc condiţiile prevăzute din art. 82, punctul d) din OUG 32/2012. 

Principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi şi limitele orientative care se vor urmări în 
construcţia portofoliului sunt: 
 

a) maxim 70%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; 
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b) maxim 50% din activ în obligaţiuni municipale şi corporatiste, indiferent de maturitatea şi rating-ul acestora.; 
 
c) maxim 90% din activ în acţiuni : 1) admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania sau dintr-un 

stat membru 2) tranzactionate in cadrul altor sisteme alternative de tranzacţionare din Romania; 3) 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. 

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

 
e) expunerea globala legata de instrumentele financiare derivate va fi de maxim 100% din activul net. 
 
f) expunerea legata de investitii directe si indirecte in instrumente financiare monetare de tipul biletelor la 

ordin va fi de maxim 20% din activ; 
 

Alocarea activelor Fondului cu respectarea limitelor investitionale mai sus mentionate se va face in functie de 
conditiile pietelor financiare cu o orientare catre valori mobiliare tranzactionate pe piete reglementate. De asemenea, 
Fondul va investii si in instrumente financiare derivate avand ca activ suport cursul de schimb si/sau indici 

finaciari/valori mobiliare tranzactionate pe piete reglementate. Aceasta alocare a activelor face din Fondul de 
Investitii Alternative Michelangelo un fond cu o politica de investitii -permisiva in sensul in care aceasta este definita 
in Regulamentul nr. 15/2004 art.185 lit. (c. 
 

3.3.3 Instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului 

Investitiile in fondurile de investitii alternative comporta avantaje specifice (administrare profesionista, diversificare, 
lichiditate, etc.), dar si riscul nerealizarii obiectivelor, inclusiv al diminuarii valorii unitare a activului net. Randamentul 
unitatilor de fond depinde atat de politica de investitii a Fondului cat si de evolutia pietei si a activelor din portofoliu, 
randamentul potential al unei investitii fiind, de regula, direct proportional cu gradul de risc asociat acesteia. 

Lichiditatile si resursele colectate în Fond vor fi investite în principal, în instrumente financiare selectate de catre 
Societatea de administrare. Aceste instrumente vor fi influentate de evolutiile si evenimentele din pietele financiare.  

Fondul va fi supus urmatoarelor riscuri: 

Riscul de actiuni: variatia cursului acţiunilor poate avea un impact negativ asupra valorii unitatii de fond.  

Riscul de piata: riscul de a inregistra pierderi ca urmare a modificarilor adverse a factorilor de piata, determinand 
scaderea valorii activelor detinute de catre Fond (cei 3 factori de piata standard sunt: rate ale dobanzii, cursuri de 
schimb si preţuri ale actiunilor) 

Riscul de rata a dobanzii: este riscul de diminuare a valorii de piata a poziţiilor senzitive la rata dobanzii, ca urmare a 
variatiei ratelor dobanzii. 

Riscul valutar: este riscul inregistrarii unor pierderi in valoarea activelor sau datoriilor denominate intr-o valuta, ca 
urmare a modificarii cursului valutar. Acest risc apare atunci cand activele sau datoriile denominate in respectiva 
valuta nu sunt acoperite (hedged).  

Riscul de pret: este riscul ca pretul unui instrument financiar sa scada / creasca ca urmare a dinamicii unor factori 
care afecteaza piaţa in ansamblul ei. 
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Acest risc include modificari in valoarea activelor, modificari în preturi observabile direct sau indirect (indici financiari, 
spread-uri sau corelatii) precum si efectele modificării volatilitatii si lichiditatii acestor factori. 

Riscul legat de administrare: administrarea se bazeaza pe anticiparile evolutiei diferitelor pieţe (actiuni, obligatiuni, 
monetare, derivate). Exista riscul ca  aceste anticipari sa se dovedeasca a fi gresite in unele situatii astfel incat 
investitiile Fondului sa nu fie realizate in orice moment pe pietele cele mai performante. 

Riscul de lichiditate: riscul de a nu putea vinde intr-un interval scurt de timp un instrument financiar/pozitie detinuta 
fara a afecta semnificativ pretul acestuia (nu exista cerere pentru acel instrument financiar decat in conditiile 
acordarii unor discounturi semnificative de pret). 

Riscul de credit: este riscul de pierdere ca urmare a modificarii adverse a bonitatii contrapartidei sau emitentului 
respectivului instrument financiar. Riscul de credit apare in legatura cu orice fel de creante si consta in riscul ca 
debitorii sa nu fie capabili sa-si indeplineasca obligatiile (la timp sau în totalitatea lor) din cauza falimentului sau a 
altor cauze de aceeasi natura. 

Riscul de contrapartida: se referă la consecintele 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 reprezinta 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 sa 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. 

Fondul poate sa folosească tehnici şi instrumente aferente valorilor mobiliare în conditiile si termenele stabilite, cu 
conditia ca tehnicile si instrumentele respective sa fie folosite pentru o administrare eficienta ai prudentiala a 
portofoliului său. De asemenea, Fondul poate sa foloseasca tehnici si instrumente menite sa asigure protectia 
impotriva riscului valutar si a riscului de portofoliu in contextul administrarii activelor. Aceste instrumente pot fi, fara 
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 prudenta a 
portofoliului. 

3.3.4. 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 de administrare 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. 
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CAPITOLUL 4 PROCEDURI DE FUNCTIONARE 

4.1  Unitatea de fond 

Unitatile de fond reprezinta o detinere de capital in activele nete ale Fondului iar achizitionarea lor reprezinta unica 
modalitate de a investi in fond. Valoarea unei unitati de fond se modifica pe tot parcursul existentei Fondului. 
Numarul unitatilor de fond este supus unor variatii permanente rezultand atat din emisiunea periodica, cat si din 
exercitarea periodica a dreptului de rascumparare a unitatilor de fond emise anterior si aflate in circulatie.Unitatile 
emise de catre Fond prezinta urmatoarele caracteristici: 

• Sunt emise in forma dematerializata, de un singur tip, fiind inregistrate in contul investitorului si exprimate in 
RON; 

• Nu sunt tranzactionate pe o piata reglementata sau sistem alternativ de tranzactionare; 

• Sunt platite integral in momentul subscrierii, conferind detinatorilor drepturi si obligatii egale; 

• Unitatile de fond sunt rascumparabile din activele Fondului in ultima zi a fiecarei luni. In cazul in care 
data stabilita pentru rascumparare e  zi nelucratoare, unitatile de fond vor fi oferite spre rascumparare in ziua 
lucratoare imediat urmatoare la valoarea unitatii de fond din ziua lucratoare respectiva; 

• Valoarea nominala a unitatii de fond stabilita la data lansarii Fondului a fost de  5.000 USD; Ulterior, moneda 
in care se exprima fondul este RON in conformitate cu  Avizul ASF nr._.. si valoarea nominala a unitatii de 
fond este de 5.000 RON; 

• Investitia minima initiala in Fond este de 2 unitati de fond. 
Evidenta fractiunilor de unitati se face prin rotunjirea la 4 zecimale. Valoarea unei unitati de fond se rotunjeste la 4 
zecimale. Cursurile de schimb utilizate in evaluarea activului precum si evaluarea instrumentelor financiare in calculul 
activului sunt rotunjite la 4 zecimale.   
 

4.2. Informaţii cu privire la emiterea unităţilor de fond 

Persoanele fizice sau juridice interesate să devină investitori ai Fondului e Investitii Alternative Michelangelo trebuie 
să ia la cunostiinţă de conţinutul Prospectului de emisiune şi să achite contravaloarea unităţilor de fond. Investitorii 
pot subscrie pentru un numar intreg sau fractionat de unitati de fond, prima subscriere fiind de minim 2 unitati de 
fond. 
 
Pretul de emisiune al unei unitati de fond este pretul de cumparare platit de investitor si este reprezentat de valoarea 
unitara a activului net calculata de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT  SA si certificata de Depozitar, pe baza activelor 
din ziua in care a fost creditat contul Fondului cu suma care se doreste a fi subscrisa la care se adauga comisionul de 
subscriere. In cazul in care contul colector este creditat inainte de zilele stabilite pentru subscrieri, sumele subscrise 
vor fi mentinute in contul colector pana la data stabilita pentru subscriere iar pretul de cumparare este cel calculat pe 
baza activelor din data stabilia pentru subscrieri. Pretul de emisiune se calculeaza inRON . 
 
Pentru prima subscriere investitorii au obligaţia de a pune la dispoziţia Societatii de Administrare 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. 

Plata unitatilor de Fond subscrise se poate face numai in RON , prin virament bancar in contul Fondului. In cazul in 
care o persoana care intentioneaza sa devina investitor in Fond depune o suma mai mica decat contravaloarea a 
minim 2 unitati de fond, Societatea de administrare va intreprinde demersurile necesare pentru a o restitui 
investitorului. In situatia in care Societatea de administrare nu va putea sa restituie suma respectiva, aceasta va fi 
pastrata la dispozitia investitorului, intr-un cont al Fondului, si va fi returnata la solicitarea acestuia. 

O persoana care achizitioneaza unitati ale Fondului devine investitor al acestuia in ziua emiterii unitatilor de fond. 
Emiterea unitatilor de fond se face in ziua lucratoare urmatoare celei in care a fost creditat contul Fondului cu sumele 
subscrise. In cazul in care contul colector este creditat inainte de zilele stabilite pentru subscrieri, emiterea unitatilor 
de fond se face in ziua lucratoare urmatoare celei stabilita ca data de subscriere. Numarul de unitati ale Fondului 
achizitionate de investitor se determina ca raport intre suma platita de acesta si pretul de emisiune. 

Alocarea unitatilor de fond se realizeaza dupa principiul primul venit, primul servit. In cazul in care numarul unitatilor 
de fond subscrise depaseste numarul maxim de unitati emise in cadrul emisiunii respective (initiala sau ulterioara), 
suma corespunzatoare unitatilor de fond suprasubscrise se returneaza investitorilor in ordinea inversa a subscrierii. 

4.2.1  Emisiunea initiala de unitati de fond 

Durata emisiunii initiale de unitati de fond a fost de 5 zile lucratoare cu incepere de la data inregistrarii Fondului de 
catre A.S.F. Numarul maxim de unitati de fond care  au facut obiectul emisiunii initiale a fost de  10.000. 

4.2.2 Emisiuni ulterioare de unitati de fond 

Lunar, in data de 15, precum si in ultima zi a lunii, vor fi oferite spre subscriere, in cadrul unei oferte publice, un 
numar de maxim 10.000 (zece mii) de unitati de fond. In cazul in care datele stabilite pentru emisiuni ulterioare sunt 
zile nelucratoare, unitatile de fond vor fi oferite spre subscriere in ziua lucratoare imediat urmatoare la valoarea 
unitatii de fond din ziua lucratoare respectiva.  
 
Emisiunea ulterioara de unitati de fond presupune intocmirea unui nou prospect de emisiune, actualizat, avand 
continutul mentionat in reglementarile pietei de capital si este notificat A.S.F. anterior initierii ofertei de subscriere, in 
situatia in care au intervenit modificari fata de continutul prospectului intocmit anterior. 
 
4.2.3 Procedura rascumpararii si platii unitatilor de Fond 

Investitorii Fondului au dreptul de a rascumpara integral sau partial unitatile de fond in ultima zi a fiecarei luni. In 
cazul in care data stabilita pentru rascumparare e  zi nelucratoare, unitatile de fond vor fi oferite spre rascumparare in 
ziua lucratoare imediat urmatoare la valoarea unitatii de fond din ziua lucratoare respectiva. 
 
Rascumpararea are loc prin semnarea si predarea catre Societatea de administrare a investitiilor Fondului a cererii de 
rascumparare prin care se solicita numarul de unitati de fond sau valoarea care se rascumpara. Cererile de 
rascumparare sunt irevocabile. 

Rascumpararea unui numar de unitati de fond din cele detinute de catre un investitor al Fondului nu duce la 
pierderea calitatii de investitor, atata timp cat acesta mai detine cel putin o unitate de Fond. In cazul in care, ca 
urmare a unei cereri de rascumparare, investitorul ar ramane cu mai putin de o unitate de Fond, in mod obligatoriu, 
cu aceeasi ocazie, va fi rascumparata si fractiunea reziduala. 
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Pretul de rascumparare este pretul cuvenit investitorului la data depunerii cererii de rascumparare si este format din 
valoarea unitara a activului net calculata de societatea de administrare a investitiilor si certificata de Depozitar, pe 
baza activelor din ziua in care s-a inregistrat cererea de rascumparare. Din valoarea rascumparata se scad orice alte 
taxe legale si comisioane bancare . Pretul de rascumparare se calculeaza inRON. 

Plata sumelor aferente rascumpararii se face numai inRON, prin virament in contul titularului. 

In cazul aparitiei unor neconcordante in datele transmise de investitor privind transferul sumelor, comisioanele 
suplimentare aferente operatiunilor efectuate in plus se recupereaza integral de la acesta. 

Termenul maxim legal pentru plata pretului de rascumparare este de 15 zile de la data inregistrarii cererii de 
rascumparare. 

In caz de deces al titularului, daca acesta nu are desemnat un imputernicit, rascumpararea se poate solicita numai pe 
baza de documente succesorale. 

Anularea unitatilor de Fond se realizeaza in ziua lucratoare imediat urmatoare datei de inregistrarare cererii de 
rascumparare. Rascumpararea si anularea unitatilor se face in ordinea achizitionarii acestora (metoda FIFO). 

Societatea de administrare a investitiilor poate decide rascumpararea tuturor unitatilor de fond in circulatie, in 
situatia in care investitorii au rascumparat mai mult de 70% din numarul total al unitatilor de fond. Societatea de 
administrare a investitiilor va informa investitorii si A.S.F. cu privire la rascumpararea integrala a unitatilor de fond cu 
cel putin 15 zile inainte de data la care se va face rascumpararea tuturor unitatilor de fond in circulatie. Pretul de 
rascumparare va fi cel calculat pe baza activelor din data de rascumparare anuntata, calculat in conformitate cu 
prevederile prezentului Prospect de emisiune, iar plata se va realiza in termen de 15 zile lucratoare prin virament in 
contul investitorului, mentionat in formularul de rascumparare.  

CAPITOLUL 5 DISTRIBUTIA UNITATILOR DE FOND 

Subscrierea si rascumpararea unitatilor Fondului se face la sediul Societatii de administrare S.A.I.. ATLAS ASSET 
MANAGEMENT  S.A. din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, Etaj 2. 

CAPITOLUL 6 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. 

CAPITOLUL 7 METODE PENTRU DETERMINAREA VALORII ACTIVELOR NETE : 

Calcularea valorii activelor unitare nete ale Fondului se face bilunar, respectiv pentru ultima zi a lunii si pentru data de 
15 ale lunii, in cazul in care datele stabilite sunt zile nelucratoare se va calcula pentru urmatoarea zi lucratoare. 
Calculul se realizeaza de către Societatea de administrare şi se certifica de către Depozitar, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 297/2004 modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Regulamentului nr. 15/2004 
dupa cum urmeaza: 

Valoarea unitara neta a activelor = Valoarea neta a activelor / Numarul total de unitati de fond 
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Valoarea netă a activelor Fondului inchis de investiţii se calculează prin scăderea obligaţiilor din valoarea totală a 
activelor: 

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

Valoarea totala a activelor Fondului se calculeaza bilunar, respectiv pentru ultima zi a lunii si pentru data de 15 ale 
lunii, insumandu-se valoarea tuturor activelor evaluate in conformitate cu reglementarile A.S.F. In cazul in care datele 
stabilite sunt zile nelucratoare, se va calcula valoarea totala a activelor pentru urmatoarea zi lucratoare. 

Evaluarea activelor se face după următoarele reguli: 

a) Actiuni: 

(1) Actiunile admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un 
stat nemembru 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 multe piete reglementate, atat din Romania cat si 
dintr-un stat membru sau nemembru, valoarea la care se iau in calcul actiunile trebuie sa fi reprezentate de pretul 
pietei cu cel mai mare grad de lichiditate si frecventă a tranzactionării acelei valori mobiliare. 
 
(2) Actiunile tranzacţionate în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate inlusiv sistemele alternative din 
România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru, sunt evaluate la preţul  de referinta furnizat in cadrul 
altor sisteme de tranzactionare decat pietele relementate inclusiv sistemele alternative de catre operatorul 
respectivului sistem de tranzactionare aferent zilei pentru care se efectueaza calculul. 
  
(3) Actiunile admise la tranzactionare dar care care nu au fost tranzactionate in ultimele 30 de zile de 
tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate 
inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru, sunt evaluate la valoarea contabilă 
pe acţiune, astfel cum rezultă din ultima situaţie financiară anuala (întocmită în  conformitate cu Reglementările 
contabile naționale aplicabile emitentului sau întocmită în conformitate cu IFRS) a entităţii respective. In cazul 
instituțiilor de credit, valoarea contabila pe acțiune are ca baza de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsa in 
raportările lunare transmise la BNR.  
 
Acţiunile suspendate de la tranzacţionare pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile de tranzacţionare, în cazul apariţiei 
unor evenimente de natura celor prevăzute la art. 224 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 vor fi evaluate la preţul mediu 
ponderat aferent ultimelor 30 de zile, calculat până la data apariţiei unui asemenea eveniment. În scopul numărării 
celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioara 
celei in care respectiva acțiune a fost suspendată. 
 
Actiunile netranzacţionate sau admise la tranzacţionare şi netranzacţionate în ultimele 30 de zile lucrătoare ale căror 
situaţii financiare nu sunt disponibile în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere sunt incluse in activ la 
valoarea stabilita prin utilizarea informatiilor din raportarile financiare trimestriale /semestriale publicate pe sit-ul 
web al pietei reglementate sau sistemului alternativ de tranzactionare. In cazul in care aceste informatii nu sunt 
disponibile, actiunile vor fi evaluate in activ la valoarea 0 (zero). În scopul numărării celor 30 de zile de 
netranzacționare, se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioara celei in care 
respectiva acțiune nu a mai inregistrat tranzactii. 
 
Dividendele, precum si actiunile distribuite fara contraprestatie in bani rezultate in urma participarii la majorarile de 
capital vor fi inregistrate in activ in prima zi in care investitorii care cumpara actiunile nu mai beneficiaza de dividend 
sau in prima zi in care investitorii care cumpara actiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. 

In cazul majorarilor de capital social ce presupun o contraprestatie in bani din partea investitorilor, fara emiterea de 
drepturi de preferinta, actiunile cuvenite și suma datorata de Fond ca urmare a participarii la majorarea capitalului 
social vor fi inregistrate in activ, astfel: 
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a) in prima zi in care investitorii care cumpara actiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, in situatia in care 
pretul de piata este mai mare decat pretul de subscriere, iar societatea de administrare a investitiilor decide sa 
participe la majorarea de capital social a emitentului. Suma datorata ca urmare a participarii la majorarea capitalului 
social inregistrata in activ se evalueaza la valoarea de subscriere. 

b) la data platii efective a actiunilor subscrise la majorarea de capital social, in situatia in care nu sunt intrunite 
conditiile menționate la lit.a) 

In cazul majorarilor de capital social ce presupun o contraprestatie in bani din partea investitorilor, cu emiterea de 
drepturi de preferinta, actiunile cuvenite sunt inregistrate in activul Fondului  la data platii efective a actiunilor 
subscrise la majorarea de capital social. 

Evaluarea actiunilor detinute de Fond ca urmare a participarii la majorarea de capital social fara contraprestatie in 
bani, precum si a celor cu contraprestatie in bani inregistrate in activ in prima zi in care investitorii care cumpara 
acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, in situatia in care pretul de piata este mai mare decat pretul de 
subscriere, iar societatea de administrare de investitii decide sa participe la majorarea de capital social a emitentului, 
se realizeaza la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă principal sau preţul de referinţă furnizat în 
cadrul altor sisteme decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative de tranzacționare de către operatorul 
respectivului sistem de tranzacţionare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. 
 
In cazul in care majorarea de capital se realizeaza cu emiterea de drepturi de preferința, acestea vor fi inregistrate în 
activul Fondului în prima zi in care investitorii care cumpara acțiunile nu mai pot participa la majorarea de 
capital.Pana la momentul primei zile de tranzacționare evaluarea drepturilor de preferinta se realizeaza la valoarea 
teoretica.  Valoarea teoretica a dreptului de preferinţa se calculeaza conform formulei: 
 
Valoarea teoretica a dreptului de preferinta = (preţul de piata al actiunilor vechi - pretul de subscriere de actiuni noi pe 
baza drepturilor de preferinta) *[numar de actiuni noi/(numar de actiuni vechi + numar de actiuni noi)] *[numar de 
actiuni vechi/numar de drepturi de preferinta emise] , 

unde pretul de piata al actiunilor vechi este reprezentat de preţul de inchidere din ultima zi in care cei care cumpara  
actiuni au dreptul de a participa la majorarea de capital. 

Ulterior admiterii la tranzactionare, drepturile de preferinta vor fi evaluate la pretul de inchidere al sectiunii de piata 
considerata piata principală a pietei respective, din ziua pentru care se efectueaza calculul. In cazul in care nu se vor 
inregistra tranzactii, se va mentine evaluarea la valoarea teoretica.  
 
Ulterior perioadei de tranzactionare a drepturilor de preferinta si pana la momentul exercitarii acestora, drepturile de 
preferinta vor fi evaluate la ultimul pret de inchidere din perioada de tranzactionare si evidentiate in cadrul unei 
pozitii distincte „Dividende sau alte drepturi de incasat”.La momentul exercitarii drepturilor de preferinta vor fi 
inregistrate in mod corespunzator in activul Fondului actiunile cuvenite. 
 
Dividendele si actiunile distribuite fara contraprestatie in bani, precum si cele distribuite cu contraprestatie in bani si 
sumele cuvenite Fondului  se evidentiaza in cadrul unei pozitii distincte „Dividende sau alte drepturi de incasat” in 
cadrul activelor Fondului.In situaţia in care dividendele si actiunile distribuite fara contraprestatie in bani nu sunt 
incasate in termenul legal, acestea vor fi incluse in activ la valoarea zero. 
 
Acţiunile societăţilor comerciale aflate în procedura de insolvență sau reorganizare sunt incluse în activul net al 

Fondului la valoarea zero, de la data la care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau 

sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează.  

Acţiunile societăţilor comerciale aflate în procedura de lichidare judiciară sau alte forme de lichidare şi a celor aflate 
în încetare temporară sau definitivă de activitate sunt in cluse în activul net  al Fondului la valoarea zero, de la data la 
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care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare pe 
care se tranzacționează.  
 
În cazul societăţilor comerciale aflate în procedura de insolvență sau reorganizare, ale caror  acţiuni au fost readmise 
la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau sistem alternativ de tranzacţionare ca urmare a emiterii unui hotărâri 
judecătoreşti definitive şi irevocabile privind confirmarea de către judecătorul sindic desemnat a planului de 
reorganizare a respectivului emitent, evaluarea respectivelor acţiuni se va face conform evaluarii valorilor mobiliare 
admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată prezentate in prezentul Prospect de emisiune. 
 
Acţiunile societăţilor comerciale din portofoliul Fondului neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în 
cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative sau admise la 
tranzacționare pe o piată reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate 
inclusiv sistemele alternative dar netranzacționate în ultimele 30 de zile, cu valori negative ale capitalului  propriu 
sunt incluse în calculul activului net la valoarea zero. 
 
În situaţia splitării/consolidării valorii nominale a unor acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în 
cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, acţiunile rezultate prin  splitare se evaluează, anterior introducerii la 
tranzacţionare a acestora, prin împărţirea preţului anterior splitării la coeficientul de splitare, respectiv prin înmulţirea 
cu coeficientul de consolidare.  
 
(4) Actiunile neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat 
pietele reglementate inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru, sunt evaluate 
la valoarea contabila pe actiune, asa cum rezulta din ultima situatie financiara anuala (intocmita in conformitate cu 
reglementarile contabile nationale aplicabile emitentului sau intocmita in conformitate cu IFRS) a entitatii respective. 
In cazul institutiilor de credit, valoarea contabila pe actiune are ca baza de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsa 
in raportarile lunare trasmise B.N.R.  
 
b) Valorile mobiliare cu venit fix  
 
((1) Valori mobiliare cu venit fix admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România, dintr-un alt stat 
membru sau dintr-un stat nemembru sunt evaluate în cadrul activului la preţul de închidere al sectiunii de piaţă 
considerată piaţă principală a pieţei respective din ziua pentru care se efectuează calculul.  
 
(2) Valorile mobiliare cu venit fix tranzacţionate în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate inlusiv sistemele 
alternative din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru, sunt evaluate în cadrul activului prin 
utilizarea unor cotatii de piata, in situatia existentei unor repere de pret compozit relevante, publicate de institutii 
oficiale sau firme recunoscute la nivel international (BNR, Bloomberg Reuters, etc.).  
 
(3) Pentru valorile mobiliare cu venit fix netranzactionate 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,  in cadrul altor sisteme de 
tranzactionare decat pietele reglementate inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un alt stat membru sau 
dintr-un stat nemembru ,dar netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, sunt evaluate în cadrul 
activului prin utilizarea unor cotatii de piata, in situatia existentei unor repere de pret compozit relevante, publicate 
de institutii oficiale sau firme recunoscute la nivel international (BNR, Bloomberg Reuters, etc.). In cazul in care 
cotatiile de piata nu sunt disponibile, se va utiliza metoda bazata pe recunoasterea zilnica a dobanzii si amortizarea 
discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuarii plasamentului. 

În situația in care cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt încasate in termen de 10 zile lucrătoare de la 
data scadenta, acestea vor fi incluse in activ la valoarea zero.  
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c) Instrumentele pietei monetare 
 
(1) Instrumentele pietei monetare admise la tranzactionare pe o piată reglementată sunt evaluate prin la preţul de 
închidere al secțiunii de piaţă considerată piaţă principală a pieţei respective din ziua pentru care se efectuează 
calculul. 
(2) Instrumentele pietei monetare tranzacţionate în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate inlusiv 
sistemele alternative din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru, sunt evaluate în cadrul 
activului prin utilizarea unor cotatii de piata, in situatia existentei unor repere de pret compozit relevante, publicate 
de institutii oficiale sau firme recunoscute la nivel international (BNR, Bloomberg Reuters, etc.).  
(3) În cazul instrumentelor 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 nemembru, sunt evaluate în cadrul activului prin utilizarea unor cotatii de piata, in situatia 
existentei unor repere de pret compozit relevante, publicate de institutii oficiale sau firme recunoscute la nivel 
international (BNR, Bloomberg Reuters, etc.). 
(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 sau 
dintr-un stat nemembru ,dar netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, sunt evaluate în cadrul 
activului prin utilizarea unor cotatii de piata, in situatia existentei unor repere de pret compozit relevante, publicate 
de institutii oficiale sau firme recunoscute la nivel international (BNR, Bloomberg Reuters, etc.). In cazul in care 
cotatiile de piata nu sunt disponibile, se va utiliza metoda 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 dobânzii 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 dobanda aferenta perioadei scurse de la data efecutarii plasamentului. 
 
In cazul investitiilor in bilete la ordin se vor incasa in maximum 10 zile lucratoare fata de momentul scadentei  toate  
sumele aferente investitiilor respective. Evaluarea biletelor la ordin pentru care nu a fost onorata plata la termenele 
indicate se va realiza 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. 
 
d) Instrumente financiare derivate: 
 
(1) Instrumentele financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România, dintr-un alt stat membru 
sau dintr-un stat nemembru sunt evaluate în cadrul activului la preţul de închidere al sectiunii de piaţă considerată 
piaţă principală a pieţei respective aferent zilei  pentru care se efectuează calculul.  

(2) Instrumentele financiare derivate tranzacţionate în cadrul altor sisteme  decat pietele reglementate inclusiv in 
cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru, sunt evaluate la 
pretul de referinta furnizat de catre operatorul respectivului sistem de tranzactionare aferent zilei pentru care se 
efectueaza calculul. 
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(3) Instrumentele financiare derivate admise la tranzactionare pe o piata reglementata, in cadrul unui sistem 
alternativ sau in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate dar netranzactionate in ultimele 30 de zile de 
tranzactionare, 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, 
teoria paritatii ratei dobanzii etc.) 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 nemembru , 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, teoria paritatii ratei dobanzii etc.) 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./A.O.P.C. tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul altor 
sisteme decat pietele reglementate inclusiv in cadrul unui sistem alternativ din Romania, dintr-un stat membru sau 
nemembru, sunt evaluate la preţul  de inchidere al sectiunii de piata considerata piata principala sau pretul de 
referinta furnizat in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate inclusiv sistemele alternative 
de catre operatorul respectivului sistem de tranzactionare aferent zilei pentru care se efectueaza calculul. 
 
(3) Titlurile de participare tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme decat pietele 
reglementate inclusiv in cadrul unui sistem alternativ din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru, dar 
netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare vor fi evaluate 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 RON 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. 

In cazul in care unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei 
se utilizează cursul de referinţă comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul.  În situaţia în care 
elementele de activ sunt denominate în valute pentru care B.N.R. nu stabileşte curs de referinţă se utilizează 
cursul de referinţă al monedei respective faţă de euro, comunicat de banca centrală a ţării în moneda căreia este 
denominat elementul de activ, şi cursul euro/rol comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul. 
Cursurile utilizate sunt rotunjite la 4 zecimale. 
 

 

 

8. COMISIOANE SI ALTE CHELTUIELI 

a) Comisioane suportate de investitorii Fondului 
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La data actualizarii prezentului Prospect de emisiune, valoarea comisionului de subscriere este 0,10% din suma 
depusa de investitor.  

Valoarea maxima a comisionului de subscriere poate fi de 3% din suma depusa de investitor .  

Societatea poate modifica valoarea comisionului de subscriere, in sensul cresterii sau scaderii acestuia, fara a depasi 
valoarea maxima, cu notificarea A.S.F in termen de maxim 10 zile de la efectuarea modificarii, urmand ca aceasta sa 
intre in vigoare la data publicarii notei de informare a investitorilor in cotidianul mentionat in prezentul Prospect.  

Societatea poate creşte valoarea maximă a comisionului de subscriere numai cu autorizarea A.S.F şi intrarea în 
vigoare după cel puţin 10 zile de la publicarea notei de informare a investitorilor. 

Comisionul de subscriere va fi incasat la subscrierea unitatilor de fond de catre Societatea de administrare a 
investitiilor. 

2. La rascumpararea unitatilor de fond, investitorii Fondului nu vor plati comisioane de rascumparare. 

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; 
(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. 
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 reglate la sfârşitul lunii 
(cheltuieli de administrare, cheltuieli de depozitare); 

c) cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate şi reglate periodic (cheltuieli de emisiune, achizitionarea codului 
LEI). 
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. 
 
Comisionul de depozitare si custodie 

Fondul plateste un comision de depozitare care se aplică la valoarea medie a activului net, nivelul maxim al acestui 

comision fiind de 0,06% / luna.  

Comisioanele de custodie se percep pentru următoarele activităţi: 

1.Comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacţionate pe piaţa locală: 

a) păstrarea în siguranţă a instrumentelor financiare: 0.1% anual aplicat la valoarea medie a portofoliului de 
instrumente financiare aflate în custodie; 
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b) decontarea tranzacţiilor, procesarea transferurilor şi alte operaţiuni aferente instrumentelor financiare aflate în 
custodie: 20 RON + comisioane Depozitar Central; 
c) servicii de corporate action: 200 lei + cheltuieli de participare AGA / eveniment corporativ; 
 
2.Comisioane maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe externe: 

a) păstrarea în siguranţă a instrumentelor financiare: 0.575% anual aplicat la valoarea medie a portofoliului de 
instrumente financiare aflate în custodie; 
b) decontarea tranzacţiilor, procesarea transferurilor şi alte operaţiuni aferente instrumentelor financiare aflate în 
custodie: 210 EUR; 
c) servicii de corporate action: 50 EUR + comisioane terţe părţi / eveniment corporativ; 
Toate aceste comisioane sunt plătite din activele Fondului. 

Comisionul de administrare 

Comisionul de administrare al Fondului este de maxim 0.4% pe luna si minim 0.1% pe luna, fiind aplicat la media 

lunara a valorii activelor nete ale Fondului. Comisionul de administrare se plateşte lunar.  La data inregistrarii 

Fondului, comisionul de administrare a fost de 0.17% pe luna aplicat la media lunara a valorii activelor nete ale 

Fondului. La data actualizarii 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 poate face ulterior notificarii A.S.F. si 
dupa 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor. Societatea de administrare poate creste 
limita maxima a comisionului de administrare numai cu autorizarea A.S.F. si are obligatia de a face publica noua 
valoare cu cel putin 10 zile inainte de intrarea in vigoare a acesteia. 

CAPITOLUL 9  FUZIUNEA, TRANSFORMAREA, LICHIDAREA SI SCADENTA FONDULUI 

Fuziunea Fondului cu alte fonduri de investitii se realizeaza din initiativa societatii/societatilor de administrare ale 
fondurilor implicate, prin una din urmatoarele metode: 

1. absorbtia unuia sau mai multor fonduri de investitii de catre Fond; 
2. absorbtia unuia sau mai multor fonduri de investitii de catre un alt fond; 
3. crearea unui nou fond de investitii prin contopirea a doua sau mai multe fonduri. 

Prin fuziune, societatea sau societatile de administrare a investitiilor trebuie sa urmareasca exclusiv protejarea 
intereselor investitorilor fondurilor ce urmeaza a fuziona. 

Fondurile fuzionate vor fi administrate de catre o singura societate de administrare a investitiilor. 

Fuziunea Fondului cu alte organisme de plasament colectiv se realizeaza in conformitate cu procedura prevazuta de 
reglementarile A.S.F. 

Nici un cost suplimentar nu va fi imputat investitorilor ca urmare a procesului de fuziune.Fondul poate fi transformat 
intr-un alt tip de organism de plasament colectiv sau intr-un organism de plasament colectiv in valori mobiliare cu 
respectarea Legii nr. 297/2004 si a reglementarilor emise de A.S.F. in aplicarea acesteia. 

Lichidarea Fondului poate avea loc ca urmare a retragerii de catre A.S.F. a avizului de functionare a Fondului, in 
urmatoarele situatii: 

a) la cererea Societatii de administrare, pe baza transmiterii unei fundamentari riguroase; 
b) in situatia in care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizatiei societatii de administrare. 
Derularea procesului de lichidare este similara cu procedura prevazuta in reglementarile A.S.F. pentru lichidarea 
fondurilor deschise de investitii. 
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La scadenta Fondului investitorii inregistrati in Registrul detinatorilor de unitati de fond la data de referinta, respectiv 
cu cinci zile lucratoare inainte de data scadentei (maturitatii) Fondului, sunt indreptatiti sa primeasca contravaloarea 
unitatilor de fond detinute, la valoarea unitara a activului net al Fondului, certificata de Depozitar din ultima zi de 
functionare a Fondului. Pentru rascumparare, investitorii vor transmite la sediul  S.A.I ATLAS ASSET MANAGEMENT 
S.A. o cerere de rascumparare in original, intr-o perioada de 15 zile incepand cu data scadentei fondului. Cererile vor 
fi onorate de S.A.I ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. in termen de 15 zile de la momentul primirii. Formularul de 
rascumparare se poate procura de pe siteul web al societatii de administrare, www.atlas-am.ro, precum si la sediul 
societatii. Din valoarea rascumparata se scad orice alte impozite si taxe legale in vigoare la data depunerii cererii de 
rascumparare. Orice comisioane si speze bancare cad in sarcina investitorului.  

In cazul unor neconcordante sau erori in datele personale transmise de investitori in vederea transferarii sumelor 
cuvenite, comisioanele suplimentare aferente operatiunilor efectuate in plus se recupereaza integral de la investitor. 

Plata contravalorii unitatilor de fond cuvenite investitorilor se face doar prin virament  bancar. In cazul dizolvarii unor 
persoane juridice care sunt investitori ai Fondului si a neprezentarii imputernicitilor, rascumpararea unitatilor de fond 
o pot solicita doar lichidatorii raspunzatori de executarea dizolvarii investitorilor persoane juridice. Lichidatorii trebuie 
sa prezinte toate documentele care sa ateste aceasta calitate. 

In cazul mostenitorilor si succesorilor legali, rascumpararea poate fi solicitata numai cu prezentarea documentelor din 
care sa rezulte aceasta calitate. 

Societatea de administrare are obligatia de a lichida portofoliul Fondului in vederea asigurarii obligatiilor de plata 
catre investitorii Fondului, la maturitatea Fondului. Societatea de administrare va transmite A.S.F o informare cu 
privire la onorarea obligatiei de plata a Fondului catre investitorii Fondului. 

Activele Fondului pot fi utilizate numai in scopul acoperirii creantelor creditorilor Fondului, inclusiv a investitorilor in 
Fond. Societatea de administrare va plati fiecarui investitor in parte suma cuvenita, corespunzator numarului de 
unitati de fond detinute de acesta in portofoliu. Ulterior, societatea de administrare va solicita A.S.F radierea Fondului 
din Registrul A.S.F. 

Rascumpararea unitatilor de fond poate fi efectuata de catre titulari sau de catre imputernicitii acestora, cu 
respectarea conditiei de imputernicire. 

Cererea de rascumparare, odata depusa la sediul Societatii este irevocabila. 

CAPITOLUL 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. Societatea de administrare va calcula şi va reține, daca este cazul, 
impozitul datorat de persoanele fizice catre bugetul de stat în conformitate cu Legea nr. 571/2003 si modificarile 
ulterioare. Castigurile obtinute de persoanele fizice ca urmare a rascumpararii unitatilor de fond se supun Legii nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.  
 
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. 
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În cazul existenței unor alte taxe şi/sau impozite datorate de Fond, taxe sau impozite reglementate prin dispoziții 
legale adoptate ulterior avizarii Fondului acestea se vor plăti conform legilor. 
 

CAPITOLUL 11 DATE DE DISTRIBUIRE SI INTOCMIRE A RAPORTARILOR PERIODICE 

Societatea de administrare va intocmi, va transmite la A.S.F. si  va publica rapoarte cu privire la valoarea activului net 
calculat lunar, pentru ultima zi lucratoare a lunii, certificat de depozitar in maximum 15 zile de la sfarsitul perioadei 
pentru care se face raportarea. 
Rapoartele anuale si semestriale ale Fondului se publica pe website-ul Societatii de administrare in termen de 4 luni 
de la sfarsitul anului, respectiv in termen de 2 luni de la sfarsitul semestrului la care se refera. De asemenea, 
rapoartele anuale si semestriale pot fi consultate de catre investitori la sediul S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT  S.A. 
sau pot fi puse la dispozitia acestora in mod gratuit, la cerere. 

Societatea de administrare a Fondului va publica in cotidianul Bursa in termen de 3 zile de la intocmire, un anunt 
destinat investitorilor in care se face mentiunea aparitiei acestor rapoarte, precum si modalitatea prin care se pot 
obtine, la cerere, in mod gratuit. 

CAPITOLUL 12 DELEGAREA ACTIVITATII DE ADMINISTRARE 

Societatea a delegat activitatea de contabilitate a FIA Michelangelo 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 FIA Michelangelo si nu opreste S.A.I. 
ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. sa actioneze  in interesul cel mai bun al investitorului. 

CAPITOLUL 13 ALTE MENTIUNI 

Notificarile referitoare la eventualele modificari ale Prospectului de emisiune precum si alte informatii referitoare la 
Fond se publica in cotidianul Bursa. 

Modificarile intervenite la documentele avute in vedere la momentul inregistrarii Fondului, sunt supuse avizarii A.S.F. 
inainte de intrarea in vigoare a acestora. In vederea informarii investitorilor cu privire la modificarile intervenite, 
societatea de administrare a investitiilor va publica o nota de informare in termen de maxim doua zile lucratoare de la 
data avizarii lor de catre A.S.F. In situatia in care investitorii nu sunt de acord cu modificarile intervenite, Societatea de 
administrare a investitiilor are obligatia de a onora cererile de rascumparare integrala depuse intr-un interval de 15 
zile de la data publicarii notei de informare mai sus mentionate. 

Prospectul de emisiune a fost întocmit initial la data de 25.05.2015 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 Balaci Dragos  

Director  


