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                                          Document cu informatii esentiale 

FIA Atlas European Properties Fund la 31.01.2020 
 

 
Prezentul document contine informatii esentiale referitoare la acest produs de investitii. Acesta nu reprezinta un 

material de marketing. Informatiile va sunt oferite in virtutea unei obligatii legale, pentru a va putea ajuta sa intelegeti 
natura, riscurile, costurile, castigurile si pierderile potentiale care deriva din acest produs si pentru a va ajuta sa il 

comparati cu alte produse. 
Sunteti pe cale sa achizitionati un produs care nu este simplu si poate fi dificil de inteles. 

Prezentare FIA Atlas European Properties Fund, "Fondul"   

Tip Fond 
Valuta 

Fondului 
Data inregistrarii Cod ISIN 

FIA specializat in investitii imobiliare EUR 11.12.2019 ROB6K006LU30 

 
Administratorul fondului alternativ de investitii, "AFIA"                                                                            

            Denumire AFIA                Adresa     Contact   Autoritatea competenta 

Atlas Asset Management S.A. 
Sos. Bucuresti - Ploiesti  nr. 7A                             
Etaj 6 biroul 1 Sector 1 Bucuresti  

 (+) 40213617821 
A.S.F. 

www.asfromania.ro 

In ce consta acest produs? 

Fondul este un fond alternativ de investitii de tip inchis, incadrandu-se in categoria Alte Organisme de Plasament Colectiv 
(A.O.P.C.) specializate in investitii imobiliare care atrag in mod public resurse financiare, si are o durata de existenta de 
120 de luni (10 ani) de la data inregistrarii in Registrul A.S.F.. Fondul se constituie prin atragere in mod public a resurselor 
financiare de la Investitori Profesionali si/sau Investitori de retail (definiti conform Legii nr. 126/2018). Durata de existenta 
a Fondului poate fi prelungita automat cu cate 12 luni pentru a putea permite realizarea procesului de dezinvestire, dar 
nu mai mult de 144 luni de la data inregistrarii Fondului. Ulterior achitarii contravalorii tuturor unitatilor de fond, AFIA va 
solicita radierea Fondului din Registrul A.S.F.. Fondul se adreseaza Investitorilor Profesionali si/sau Investitorilor de retail, 
persoane fizice sau juridice, romane sau straine, care urmaresc obtinerea unor randamente atractive prin investirea 
resurselor financiare de care dispun, prin intermediul Fondului, in piata imobiliara din Romania sau din alte state membre 
si care sunt dispusi sa isi asume un risc RIDICAT al investitiei.  

Obiectivul urmarit de Fond este de a obtine randamente atractive, prin identificarea si investirea eficienta in mod direct 

sau indirect in piata imobiliara din Romania sau din alte state membre si prin valorificarea cat mai profitabila a investitiilor. 

Astfel, randamentul final va fi compus din valoarea beneficiilor distribuite investitorilor pe parcursul duratei Fondului 

conform prospectului de emisiune – beneficii generate de dividendele incasate de la societatile detinute de Fond sau de 

chiriile generate de Activele imobiliare detinute in mod direct de Fond -  la care se va adauga valoarea obtinuta in urma 

procesului de dezinvestire.  

Care sunt riscurile si ce as putea obtine in schimb? 

Am incadrat acest produs in clasa de risc 7 din 7, care este o clasa ridicata de risc, acest produs fiind unul nelichid. Aceasta 
inseamna ca pierderile potentiale asociate performantei viitoare vor avea un nivel de risc ridicat si ca este probabil ca 
deteriorarea conditiilor de piata, in special a celei imobiliare din Romania, sa afecteze capacitatea noastra de a efectua 
plati catre dumneavoastra si sa determine scaderea valorii unitatilor de fond detinute la momentul la care se va lichida 
Fondul. Acest produs nu include nicio protectie impotriva performantei viitoare a pietei si, prin urmare, puteti pierde toata 
investitia dumneavoastra sau o parte din aceasta.  
 
   
 
 
             ←   ---------------------------------------------------------------- → 
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Acest produs nu ofera posibilitati de iesire anticipata. Acest Fond este indicat investitorilor care doresc sa isi mentina 
investitia minim 120 de luni. 
Pentru ca investitorii nu pot dezinvesti pe durata de functionare a Fondului, ci pot obtine venituri reprezentand valoarea 
unitatilor de fond de abia o data cu procesul de lichidare care va fi initiat de Fond incepand cu anul 9 de functionare 
conform rubricii "Cat timp ar trebui sa il pastrez si pot retrage banii anticipat?" de mai jos, investitorii trebuie sa aiba in 
vedere ca investitia in Fond este una pe termen lung si ca nu se pot retrage anticipat si ca la momentul lichidarii sumele 
pe care le vor primi pot fi mai mici decat sumele investite initial. 
Trebuie avut in vedere ca plati de investitii suplimentare pot fi necesare fata de investitia initiala si ca pierderea totala ar 
putea ajunge la valoarea totala a investitiei. 
Avand in vedere ca Fondul este denominat in EUR, respectiv in alta moneda decat moneda oficiala a statului membru in 
care se comercializeaza unitatile de fond, atunci randamentul, daca este exprimat in RON, poate varia in functie de 
fluctuatiile monedei. 
Daca veniturile dumneavoastra sunt realizate in alta moneda decat EUR atunci va asumati si riscul constand in evolutia 
defavorabila a cursului de schimb. 

Scenarii  de performanta 

Nu exista informatii care sa furnizeze indicatii cu privire la performanta anterioara, intrucat Fondul a fost inregistrat de 
abia la data de 11.12.2019. 
Simularea unor scenarii privind performante viitoare 

Scenariu investitie 
100.000  EUR 

  
10 ani (perioada recomandata de 

investire) 
   

 
Scenariu de stres 
 

Ceea ce un investitor ar putea primi dupa deducerea 
costurilor 

[⚫] 

Randamentul mediu anual [⚫] 

 
Scenariu 
nefavorabil 
 

Ceea ce un investitor ar putea primi dupa deducerea 
costurilor 

[⚫] 

Randamentul mediu anual [⚫] 

 
Scenariu moderat 
 

Ceea ce un investitor ar putea primi dupa deducerea 
costurilor 

[⚫] 

Randamentul mediu anual [⚫] 

 
Scenariu favorabil 
 

Ceea ce un investitor ar putea primi dupa deducerea 
costurilor 

[⚫] 

Randamentul mediu anual [⚫] 

Acest tabel arata banii pe care ii puteti primi la sfarsitul perioadei recomandate de investire, presupunand ca investiti 
100.000 EUR. Scenariile prezentate indica posibila performanta a investitiei dumneavoastra. Puteti sa le comparati cu 
scenariile altor produse. Scenariile prezentate sunt o estimare a performantei viitoare pe baza datelor din trecut 
referitoare la variatia valorii unor investitii similare si nu constituie un indicator exact. Suma pe care o veti obtine va 
depinde de modul in care evolueaza piata. Scenariul de criza arata care este suma pe care ati putea sa o primiti inapoi in 
circumstante de piata extreme si nu tine cont de situatia in care nu suntem in masura sa va platim. Legislatia fiscala din 
statul de origine al investitorului poate avea un impact asupra remunerarii reale. 

Ce se intampla daca AFIA nu poate sa plateasca? 

Acest produs nu este acoperit de niciun sistem de garantare. Fondul este constituit ca o entitate distincta de AFIA 
respectand cu strictete Prospectul de emisiune la care investitorii adera in momentul subscrierii. Exceptand riscurile 
aferente investitiilor Fondului, acestia sunt protejati conform legislatiei in vigoare de o eventuala incapacitate de plata a 
AIFM in relatiile cu tertii. A.S.F., in calitate de reglementator/supraveghetor al pietei de capital, poate lua anumite masuri 
temporare privind activitatea unui administrator de fonduri aflat in dificultate, urmarind in primul rand interesele 
investitorilor. Trebuie avut in vedere ca investitia in fond poate fi pierduta in cazul in care AFIA nu este in masura sa o 
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plateasca. AFIA poate suspenda operatiunile de rascumparare intervenite ca urmare a solicitarii investorilor in cazurile 
prevazute de reglementarile in vigoare, in urmatoarele circumstante: 

a) In situatia in care cererile de rascumparare depasesc cumulat 5% din valoarea activelor Fondului, AFIA poate decide sa 

onoreze cererile de rascumparare in maxim 8 luni calendaristice de la momentul la care AFIA constata depasirea 

pragului de 5%; 

b) In situatia in care cererile de rascumparare depasesc cumulat 15% din valoarea activelor Fondului, AFIA poate decide 

sa onoreze cererile de rascumparare in maxim 12 luni calendaristice de la momentul la care AFIA constata depasirea 

pragului de 15%; 

c) In situatia in care cererile de rascumparare depasesc cumulat 25% din valoarea activelor Fondului, AFIA poate decide 

sa onoreze cererile de rascumparare in maxim 24 luni calendaristice de la momentul la care AFIA constata depasirea 

pragului de 25%. 

Care sunt costurile?  

Reducerea randamentului (RIY) arata impactul costurilor totale pe care le platiti asupra randamentului investitiei pe care 
il puteti obtine. Costurile totale includ costurile unice, costurile de functionare si costurile accesorii. Sumele indicate aici 
sunt costurile cumulate ale produsului in sine, pentru perioada de detinere. Cifrele corespund situatiei in care investiti 
100.000 EUR. Cifrele sunt estimari si se pot schimba in viitor. Investitorul plateste urmatoarele comisioane: 

La o investitie de  100.000 EUR 
Randament anualizat estimat    
20% 

Daca incasati dupa 10 ani 
(perioada recomandata) 

Costuri totale [⚫] lei 

Impact asupra randamentului 
(RIY) pe an 

[⚫]% 

Costuri unice Costuri de 
intrare 2% 

Comision de subscriere. Impactul costurilor pe care le platiti 
atunci cand efectuati investitia. Comisionul se aplica la suma 
investita.  

Costuri de iesire 0% Impactul costurilor de iesire din investitie la scadenta. 

  0,2% Comision pentru intermedierea titlurilor de stat.  

  maxim 90 
EUR/tranzactie 

Comision pentru decontarea tranzactiilor pe pietele externe. 

  
maxim 0,025% 

Comision de decontare pe piata locala aplicat la valoarea bruta 
a fiecarei tranzactii. 

  maxim 20 
RON/transfer 

Comision pentru procesare transferuri instrumente financiare 
pe piata locala. 

Costuri 
recurente 

Alte costuri 
recurente 

maxim 
0,1675% 

 

Comision de administrare. Impactul costurilor pe care le 
percepem in fiecare luna pentru a gestiona investitiile 
dumneavoastra. Aplicat la media lunara a valorii activelor nete 
ale Fondului.  

  maxim 0,05% 
 

Comision de depozitare. Impactul costurilor pe care le 
percepem in fiecare luna pentru a depozita unitatile de fond. 

  
maxim 0,05% 

Comision de (custodie). Impactul costurilor pe care le 
percepem in fiecare luna pentru pastrarea in siguranta a 
instrumentelor financiare. 

Costuri 
accesorii 

Comisioane de 
performanta 

10-20% 

Impactul comisionului de performanta. Deducem aceste 
comisioane din investitia dumnevoastra daca produsul 
depaseste performanta de referinta dintr-un an (high water 
mark), conform explicatiei din prospectul Fondului. 

 Comisioane 
pentru 
randament 

0% 
Impactul comisioanelor pentru randament. 
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Cat timp ar trebui sa il pastrez si pot retrage banii anticipat? 

Acest produs nu ofera posibilitati de iesire anticipata. Acest Fond este indicat investitorilor care doresc sa isi mentina 

investitia minim 120 de luni. Investitorii nu pot dezinvesti. Pe durata de functionare a Fondului vor fi permise doar 

subscrieri de unitati de fond, nefiind permise rascumpararile de unitati de fond, cu exceptia cazurilor prevazute de 

reglementarile in vigoare.  

Incepand cu al 9-lea an de functionare a Fondului, acesta va incepe sa isi lichideze activele, conform calendarului de 

certificare a valorii activului net, pana la lichidarea completa a Fondului. Pe masura ce activele Fondului vor fi lichidate, 

sumele rezultate din lichidare vor fi distribuite automat pro-rata catre investitorii Fondului, la fiecare 6 luni de la 

aniversarea anului 9 de functionare a Fondului. Investitorii vor fi informati asupra sumelor care vor putea fi distribuite, 

conform lichiditatilor rezultate in urma procesului de dezinvestire a Fondului. Sumele distribuite si unitatile de fond 

anulate vor fi calculate la valoarea unitatii de fond certificata de catre Depozitar pentru ultima zi a ultimei luni din fiecare 

perioada de 6 luni de la aniversarea anului 9 de functionare a Fondului.  

Distribuirea sumelor catre un investitor al Fondului ca urmare a procesului de lichidare nu duce la pierderea calitatii de 

investitor, atata timp cat acesta mai detine cel putin o unitate de fond. In cazul in care distribuirea sumelor catre un 

investitor ca urmare a procesului de lichidare ar face ca acel investitor sa ramana cu mai putin de o unitate de fond (o 

fractiune de unitate), acel investitor va fi platit pentru valoarea intregii unitati de fond, astfel incat ultima sa unitate de 

fond va fi anulata, investitorul pierzand calitatea de investitor al Fondului. 

Din sumele distribuite investitorilor ca urmare a procesului de lichidare se scad orice alte taxe legale si comisioane bancare. 

Sumele distribuite investitorilor ca urmare a procesului de lichidare se calculeaza in EUR. Suma totala de plata se rotunjeste 

la 2 zecimale. 

Plata sumelor distribuite investitorilor ca urmare a procesului de lichidare se face numai in EUR, 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 sumelor distribuite investitorilor ca urmare a procesului de lichidare este de 60 de zile 

de la data certificarii valorii activului net al Fondului pentru finalul ultimei luni din fiecare perioada de 6 luni de la 

aniversarea anului 9 de functionare a Fondului. In caz de deces al titularului, daca acesta nu are desemnat un imputernicit, 

suma distribuita ca urmare a procesului de lichidare se poate solicita numai pe baza de documente succesorale. 

Anularea unitatilor de fond se realizeaza in Ziua lucratoare imediat urmatoare datei de certificare a valorii activului net al 

Fondului. Anularea unitatilor se face in ordinea achizitionarii acestora (metoda FIFO) ca urmare a distribuirii sumelor catre 

investitori ca urmare a procesului de lichidare. Anularea unitatilor de fond se va realiza direct proportional cu sumele 

distribuite catre investitori. 

AFIA 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. AFIA 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. Perioada minima de detinere 

recomandata este de 120 de luni.  

Cum pot sa depun o reclamatie? 

Orice reclamatie poate fi trimisa in scris, prin fax, e-mail sau depusa fizic la adresa AFIA din Bucuresti, Sos. Bucuresti – 
Ploiesti nr. 7A, etaj 6 biroul 1 sector 1, telefon (+4)021 361 78 21, Fax: (+4)021 361 78 22, e-mail: contact@atlas-am.ro, 
adresa web www.atlas-am.ro.  

Alte informatii relevante 

Depozitarul Fondului: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. cu sediul social in BUCURESTI, sector 1, Turn BRD, Bdul. Ion 
Mihalache nr. 1-7, telefon 021.200.83.72; fax 021.200.83.73; adresa web www.brd.ro. 
Documentele de constituire ale Fondului, rapoartele anuale si semestriale cat si alte informatii despre fond sunt 
disponibile conform legii in mod gratuit pe pagina de internet www.atlas-am.ro sau la sediul AFIA.  
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