Nr. înreg. 0419/04.12.2020

COMUNICAT
FII BET‐FI Index Invest – rezultate financiare trimestrul III 2020

SAI Broker S.A, cu sediul social în Cluj‐Napoca, str. Moților, nr. 119, et. 4, jud. Cluj, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/2603/2012, CUI 30706475,
autorizată ca Societate de Administrare a Investițiilor prin Decizia C.N.V.M. 71/29.01.2013, înscrisă în
Registrul A.S.F. sub nr. PJR055AIR/120031/29.01.2013, reprezentată prin dl Danciu Adrian,
presedinte al Consiliului de Administrație, în calitate de administrator al Fondului Inchis de Investitii
BET‐FI Index Invest (simbol BTF) aduce la cunoştința investitorilor rectificarea unei erori materiale
identificate în cadrul Raportului trimestrial al Fondului Închis de Investiții BET‐FI Index Invest, aferent
datei de 30 septembrie 2020.
Astfel, la pagina nr. 3, paragraful:
„În prezent, SAI Broker SA administrează 7 fonduri de investiții, din care 9 fonduri publice (4 fonduri
deschise și 1 fond închis de investiții) și 4 fonduri private adresate investitorilor calificați, valoarea
activelor totale aflate în administrare fiind de peste 150 milioane lei.”
A fost corectat în forma de mai jos:
„În prezent, SAI Broker SA administrează 9 fonduri de investiții, din care 5 fonduri publice (4 fonduri
deschise și 1 fond închis de investiții) și 4 fonduri private adresate investitorilor calificați, valoarea
activelor totale aflate în administrare fiind de peste 150 milioane lei.”
Forma rectificată a Raportul pentru trimestrul III 2020, în limba română, este disponibilă, după cum
urmează:
• in forma scrisă – la sediul Societății, din Cluj‐Napoca, Str. Moţilor nr. 119, et. 4, jud. Cluj.
• in format electronic pe site‐ul SAI Broker SA, www.saibroker.ro, la Secțiunea Informaţii Rapide
• pe site‐ul Bursei de Valori Bucureşti, www.bvb.ro accesând link‐ul alăturat;

Preşedinte/Director General,
Adrian Danciu
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ANNOUNCEMENT
BET-FI Index Invest – 3rd quarter financial results

SAI Broker S.A, with the headquarters in Cluj-Napoca, Moților Street, no. 119, 4th floor, Cluj county,
registered with the Trade Register Office under no J12/2603/2012, unique identification number
30706475, authorized as an asset management company by the Decision of the National Securities
Exchange Commission under no. 71/29.01.2013, registered with the Registry of the Financial
Supervisory Authority under no, PJR055AIR/120031/29.01.2013, represented by Mr. Danciu Adrian,
President of the Managing Board, as the manager of the closed-end investment fund BET FI Index
Invest (symbol: BTF) announces the investors about the correction of a material error identified in
the Report for the third quarter of 2020 of the closed-end investment fund BET FI Index Invest, in
Romanian.
Thus, on page no. 3, paragraph:
„În prezent, SAI Broker SA administrează 7 fonduri de investiții, din care 9 fonduri publice (4 fonduri
deschise și 1 fond închis de investiții) și 4 fonduri private adresate investitorilor calificați, valoarea
activelor totale aflate în administrare fiind de peste 150 milioane lei.”
It has been corrected in the form below:
„În prezent, SAI Broker SA administrează 9 fonduri de investiții, din care 5 fonduri publice (4 fonduri
deschise și 1 fond închis de investiții) și 4 fonduri private adresate investitorilor calificați, valoarea
activelor totale aflate în administrare fiind de peste 150 milioane lei.”
The update form of the Report for the third quarter of 2020, in Romanian, is available, as follows:
• in writing, at the headquarters of the Company, located in Cluj-Napoca, no. 119, Moţilor Street, 4th
floor, Cluj County.
• online, on the company’s website, www.saibroker.ro, at Quick Information (Informaţii Rapide)
section.
• on Bucharest Stock Exchange website, www.bvb.ro accessing the link below;

Adrian Danciu
Chairman and CEO

1

