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CONTRACT DE SOCIETATE  

AL FONDULUI DE INVESTIŢII ALTERNATIVE  

BET-FI INDEX INVEST 

 

 

1. DENUMIREA F.I.A. 

1.1. Prin prezentul contract de societate se constituie Fondul de investiții alternative cu 

denumirea „BET-FI Index Invest”. Acest fond este constituit la inițiativa societății de 

administrare a investițiilor (S.A.I.) Broker S.A., societate ce este înregistrată în Registrul 

Autorității de Supraveghere Financiară sub nr. PJR05SAIR/120031 din data de 

29.01.2013. 

1.2. Fondul de investiții alternative BET-FI Index Invest a fost înregistrat anterior în calitate 

de A.O.P.C. prin avizul ASF nr. 11/10.04.2013. 

1.3. În toate documentele care emană de la Fondul de investiții alternative (F.I.A.) BET-FI 

Index Invest vor fi înscrise denumirea sa, numărul de înregistrare al acestuia în Registrul 

A.S.F., precum și denumirea completă a societății de administrare a fondului, numărul și 

data deciziei de autorizare a acesteia de către A.S.F. și numărul de înregistrare al S.A.I. 

Broker S.A. în cadrul Registrului A.S.F. 

 

2. FUNDAMENTAREA LEGALĂ A CONSTITUIRII F.I.A BET-FI INDEX INVEST 

 

2.1. Fondul este constituit sub forma unei societăţi fără personalitate juridică, ca fond de 

investiții alternative de tip contractual (F.I.A.C.), de tip deschis, destinat investitorilor de 

retail, specializat în investiții în acțiuni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

243/2019 și a Regulamentului ASF nr. 7/2020. 

2.2.  Fondul de investiții alternative BET-FI Index Invest se constituie și funcționează în 

conformitate cu cadrul normativ incident, care include: 

- Dispoziţiile Codului Civil referitoare la societate, respectiv art. 1.881 – 1.948; 

- Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative; 

- Regulamentul ASF nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de 

investiții alternative; 

- Orice alte reglementări incidente care sunt sau vor fi emise de A.S.F. 

2.3. Cadrul normativ incident include la orice moment şi modificările aduse de-a lungul 

timpului reglementărilor menţionate la alineatul precedent. 

2.4. Documentele constitutive ale Fondului de investiții alternative BET-FI Index Invest sunt 

următoarele: a) Contractul de societate, b) Documentul de ofertă, c) Regulile fondului, 

d) Contractul de depozitare și e) Documentul cu informații esențiale. 

2.5. Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi încetarea existenţei Fondului de investiții 

alternative BET-FI Index Invest se va realiza în conformitate cu cadrul normativ 

incident, precum şi cu clauzele cuprinse în prezentul contract de societate, în contractul 

de administrare şi în contractul de depozitare. 

3. DURATA F.I.A. BET-FI INDEX INVEST 
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3.1. Durata Fondului de Investiții Alternative BET-FI Index Invest este nelimitată. 

 

4. OBIECTIVELE F.I.A. BET-FI INDEX INVEST 

4.1. Scopul constituirii Fondului de investiții alternative BET-FI Index Invest este exclusiv și 

constă în atragerea resurselor financiare disponibile de la persoanele fizice și juridice 

printr-o ofertă periodică de unități de fond și investirea acestor resurse preponderent în 

acțiuni ce se află în componența indicelui BET-FI al Bursei de Valori București.  

4.2. Fondul de investiții alternative BET-FI Index Invest urmăreşte reproducerea structurii 

indicelui BET-FI al Bursei de Valori București. Obiectivul Fondului de investiți 

alternative BET-FI Index Invest este acela de a crește valoarea capitalului investit și 

obţinerea unor rentabilităţi corelate cu performanţa acestui indice. Pentru asigurarea 

lichidităţii pe termen scurt, Fondul de investiții alternative BET-FI Index Invest va 

efectua şi plasamente în instrumente ale pieţei monetare lichide. 

4.3. Fondul de investiții alternative BET-FI Index Invest funcţionează pe baza principiilor 

diversificării şi diminuării riscului şi a administrării prudenţiale, conform normelor 

Autorității de Supraveghere Financiare și politicii de investiții a Fondului de investiții 

alternative BET-FI Index Invest. 

5. CARACTERISTICILE UNITĂȚII DE FOND  

5.1. Definiție: 

5.1.1. Titlurile care atestă participarea investitorului la activele Fondului de investiții 

alternative BET-FI Index Invest sunt unităţile de fond emise de Fondul de investiții 

alternative BET-FI Index Invest. 

5.1.2. Prin investitor înțelegem acea persoană care a participat la constituirea Fondului de 

investiții alternative BET-FI Index Invest prin achiziţionarea de unităţi de fond în 

cadrul ofertei publice iniţiale, precum şi orice altă persoană care a devenit sau devine 

parte a Contractului de societate, oricând pe durata de existenţă a Fondului de 

investiții alternative BET-FI Index Invest, prin achiziţia de unităţi de fond, pe toată 

perioada cât această persoană deţine cel puţin o unitate de fond emisă de acesta; 

5.1.3. Unităţile de fond reprezintă o deţinere de capital în activele nete ale Fondului de 

investiții alternative BET-FI Index Invest iar achiziţionarea lor reprezintă unica 

modalitate de a investi în acest fond. Numărul de unităţi de fond şi volumul total al 

activelor Fondului de investiții alternative BET-FI Index Invest sunt supuse unor 

variaţii continue rezultate atât din emisiunea periodică şi din plasamentele realizate de 

fond, cât şi din exercitarea periodică a dreptului de răscumpărare a unităţilor de fond 

emise anterior şi care se află în circulaţie, în conformitate cu prevederile 

Documentului de ofertă şi a contractului de societate aferent acestui fond. 

5.1.4. Fondul de investiții alternative BET-FI Index Invest emite un singur tip de 

instrumente financiare, respectiv unităţi de fond. 

5.1.5. Unitățile de fond emise de Fondul de investiții alternative BET-FI Index Invest nu pot 

fi tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare sau burse dintr-un stat terț. 
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5.2. Descrierea unităților de fond: 

5.2.1. Unităţile de fond emise de către Fondul de investiții alternative BET-FI Index Invest 

prezintă următoarele caracteristici: 

- Sunt emise în formă dematerializată, de un singur tip, fiind înregistrate în contul 

investitorului şi denominate în lei; 

- Sunt tranzacţionate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti; 

Suspendarea sau retragerea voluntară de la tranzacționare se poate realiza doar cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 

referitoare la suspendarea și retragerea valorilor mobiliare de la tranzacționarea pe o 

piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau unui 

sistem organizat de tranzacționare. 

- Sunt plătite integral în momentul subscrierii, conferind deţinătorilor drepturi şi 

obligaţii egale; 

- Unităţile de fond sunt răscumpărabile periodic din activele Fondului de investiții 

alternative BET-FI Index Invest, la cererea deţinătorilor, şi doar în condiţiile 

menţionate în cadrul Documentului de ofertă; 

- Întrucât unitățile de fond emise de Fondul de investiții alternative BET-FI Index 

Invest sunt tranzacționate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori 

Bucureşti, vor putea fi subscrise doar valori întregi de unităţi de fond, neputând exista 

deţineri de fracţiuni de unităţi de fond. Sumele subscrise ce depăşesc valoarea unui 

număr întreg de unităţi de fond vor fi transferate în contul bancar comunicat de către 

investitor. 

  

5.3. Valoarea nominală a unităților de fond: 

Valoarea nominală a unităţii de fond este de 200 lei. 

 

6. LIMITA MAXIMĂ A COMISIONULUI DE ADMINISTRARE PERCEPUT DE 

CĂTRE SAI BROKER SA PENTRU ADMINISTRAREA F.I.A. BET-FI Index 

Invest 

 

6.1. Societatea de administrare a Fondului de investiții alternative BET-FI Index Invest este 

S.A.I. Broker S.A. Datele sale de identificare sunt următoarele: sediul social în Cluj-

Napoca, strada Moţilor, nr. 119, etaj 4, înmatriculată la Registrul Comerţului Cluj sub 

nr. J12/2603/2012 la data de 25.09.2012, cod unic de înregistrare 30706475, având o 

durată de funcţionare nelimitată, cu un capital social subscris şi vărsat de 2.206.180 lei, 

fără sedii secundare, tel. 0364/ 260755 fax. 0364/780124, constituită în conformitate cu 

dispoziţiile Legii 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările ulterioare, ale 

Codului Civil Român şi Codului Comercial înscrisă în Registrul Autorităţii de 

Supraveghere Financiară sub numărul PJR05SAIR/120031 din 29.01.2013, autorizată de 

Autoritatea de Supraveghere Financiară prin decizia numărul 71 din 29.01.2013. Prin 

atestatul ASF nr. 24/05.07.2017 a fost certificată înregistrarea S.A.I. Broker S.A. în 

calitatea de administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA). Astfel, societatea 

noastră a fost înscrisă în Registrul A.S.F. și în cadrul secțiunii 71 - Administratori de 

fonduri de investiții alternative, subsecțiunea 4 - Administratori de fonduri de investiții 

alternative înregistrați la ASF (AFIAI), sub nr. PJR071AFIAI/120003. 

6.2. S.A.I. Broker S.A. face parte din Grupul S.S.I.F BRK Financial Group S.A şi 

administrează la data actualizării prezentului Contract de societate şi următoarele 

O.P.C.V.M. sau F.I.A.: FDI FIX Invest, FDI PROSPER Invest, FDI Fortuna Classic, 

FDI Fortuna Gold, FIA Smart Money, FIA OPTIM Invest, FIA HYB Invest și FIA 

ALPHA Invest.  

http://cms.saibroker.ro/files/Atestat%20AFIA.pdf
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6.3. La data actualizării prezentului Contract, Societatea de administrare nu desfășoară 

activități de administrare discreționară a portofoliilor individuale de investiții. 

6.4. Comisionul de administrare perceput de către S.A.I. Broker S.A. pentru activitatea de 

administrare a Fondului de investiții alternative BET-FI Index Invest este de maxim 

1,2% anual (0,1% pe lună) aplicat la media lunară a valorii activelor nete ale fondului.  

6.5. S.A.I. Broker S.A. poate modifica valoarea comisionului de administrare. În cazul 

scăderii sau creşterii comisionului sub limita maximă, modificarea se poate face ulterior 

notificării A.S.F. şi după 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor. 

Societatea de administrare poate creşte limita maximă a comisionului de administrare 

numai cu autorizarea A.S.F. şi are obligaţia de a face publică noua valoare cu cel puţin 

15 zile înainte de intrarea în vigoare a acesteia. Informarea se va realiza prin publicarea 

unei note către investitori în cotidianul „Bursa”, precum şi prin publicarea pe site-ul 

propriu S.A.I. Broker S.A. (www.saibroker.ro). 

6.6. Comisionul de administrare este suportat de către Fondul de investiții alternative     

BET-FI Index Invest şi este achitat lunar din disponibilităţile bănesti ale fondului în 

prima decadă a lunii următoare pentru care se cuvine comisionul, comision care are 

prioritate asupra oricărei datorii a Fondului, chiar asupra terţilor. 

 

7. DEPOZITARUL ȘI LIMITA MAXIMĂ A COMISIONULUI DE DEPOZITARE 

 

7.1. Depozitarul Fondului de investiții alternative BET-FI Index Invest este BRD Societe 

Generale S.A., persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 

sub nr J40/608/1991, având CUI R361579, cu sediul social în Bucureşti, B-dul Ion 

Mihalache, nr.1-7, sector 1, tel 021-2008372, fax 021-2008394, adresa web www.brd.ro 

şi fiind autorizată de către A.S.F. prin decizia nr D4338/09.12.2003, înscrisă în Registrul 

A.S.F. sub nr. PJR10DEPR/400007, cu un capital social subscris şi vărsat de 

696.901.518 lei; 

7.2. Comisionul de depozitare cuvenit Depozitarului va fi plătit din activele Fondului. 

Comisionul de depozitare se calculează conform grilei stabilite în contractul de 

depozitare.  

7.3. Valoarea maximă a comisionului de depozitare este de 0,015% / lună aplicat la valoarea 

medie a activului net lunar; 

7.4. La data ultimei actualizări a documentelor Fondului de investiții alternative BET-FI 

Index Invest, comisionul de depozitare perceput de către Depozitar este de 0,11% pe an 

aplicat la valoarea medie lunară a activului net. 

7.5. În plus faţă de comisionul de depozitare menţionat mai sus, Fondul de investiții 

alternative BET-FI Index Invest datorează Depozitarului comisioane pentru alte servicii, 

aceste cheltuieli fiind indicate în capitolul dedicat comisioanelor și cheltuielilor 

suportate de către Fondul de investiții alternative BET-FI Index Invest din cadrul 

Documentului de ofertă. Aceste comisioane se supun prevederilor legale în vigoare 

privind taxa pe valoarea adaugată. 

7.6. Depozitarul fondului poate fi schimbat de S.A.I. Broker S.A. numai cu avizul A.S.F.; 

8. FORȚA MAJORĂ 

 

http://www.saibroker.ro/
http://www.brd.ro/
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8.1. Forţa majoră este definită ca orice împrejurare independentă de voinţa S.A.I. Broker 

S.A. şi a investitorilor Fondului de investiții alternative BET-FI Index Invest, intervenită 

după data semnarii adeziunii la fond (formularului de subscriere) şi care împiedică 

executarea prevederilor Documentului de ofertă.  

8.2. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă 

majoră, fără a fi limitative, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, 

embargo, acte ale autorităţilor cu incidenţă în desfăşurarea operaţiunilor, întreruperi în 

alimentarea cu energie electrică sau căderi ale sistemului naţional de comunicaţii.  

8.3. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte, imediat sau în maxim 5 

zile calendaristice de la producerea şi încetarea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau 

la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor respectivului eveniment, iar în maxim 15 

zile să prezinte certificatul constatator emis de Camera de Comerţ sau alt organism 

abilitat de legea română. Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele de mai sus, a 

începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă va suporta toate 

daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea la termen. 

 

9. CLAUZE DE CONTINUITATE A CONTRACTULUI CU MOȘTENITORI AI 

INVESTITORILOR  

9.1. În cazul decesului unui investitor persoană fizică sau al lichidării unui investitor 

persoană juridică, unităţile de fond din patrimoniul acestora vor trece în patrimoniul 

moştenitorilor, respectiv succesorilor, Fondul de investiții alternative BET-FI Index 

Invest continuându-şi astfel existenţa. 

9.2. Moştenitorii/succesorii investitorilor vor depune la S.A.I. Broker S.A. o cerere de 

modificare a titularului iniţial însoţită de documentele care atestă calitatea de 

moştenitor/succesor. 

9.3. Fondul de investiții alternative BET-FI Index Invest nu recunoaşte decât un singur 

proprietar pentru o unitate de fond. În situaţia în care mai multe persoane devin 

coproprietare ale unei singure unităţi de fond/mai multor unităţi de fond, acestea îşi vor 

desemna un reprezentant unic care va fi înscris în evidenţele Fondului de investiții 

alternative BET-FI Index Invest şi va exercita drepturile conferite de unitatea de 

fond/unităţile de fond. 

 

10. LICHIDAREA FONDULUI 

 

10.1. Cauze: 

Lichidarea Fondului de investiții alternative BET-FI Index Invest poate avea loc ca urmare a 

retragerii de către A.S.F. a avizului de funcţionare a fondului, în următoarele situaţii: 

a) la cererea societăţii de administrare, pe baza transmiterii unei fundamentări 

riguroase cu respectarea prevederilor regăsite în cadrul Documentului de ofertă; 

b) în situaţia în care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii 

autorizaţiei societăţii de administrare. 

 

10.2. Procedura: 

10.2.1. În ceea ce privește derularea procesului de lichidare, acesta se realizează în 

conformitate cu reglementările A.S.F. pentru lichidarea O.P.C.V.M. 
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10.2.2. Întrucât Fondul de investiții alternative BET-FI Index Invest este tranzacționat pe 

piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, potrivit reglementărilor 

în vigoare, acesta nu poate fuziona cu un alt fond de investiții alternative. De 

asemenea, acesta nu poate fi divizat.  

10.3. Modalități de protecție a investitorilor în situația lichidării Fondului de investiții 

alternative BET-FI Index Invest: 

10.3.1. Decizia S.A.I. Broker SA de lichidare a Fondului de investiții alternative BET-FI 

Index Invest trebuie să se bazeze strict pe o fundamentare economică riguroasă și pe o 

evaluare a valorii de piață a activelor fondului. Aceste evaluări nu trebuie să 

favorizeze un investitor în detrimentul altuia precum nici pe Fondul de investiții 

alternative BET-FI Index Invest în defavoarea altor Organisme de Plasament Colectiv 

administrate de S.A.I. Broker S.A. sau de alte entități din grupul S.S.I.F. BRK 

Financial Group S.A.  

10.3.2. Fondul poate fi transformat într-un alt tip de organism de plasament colectiv doar în 

conformitate cu reglementările în vigoare. 

10.3.3. În cadrul procesului de lichidare a Fondului de investiții alternative BET-FI Index 

Invest, S.A.I. Broker S.A., în vederea asigurării lichidității acelor active nelichide din 

portofoliul investițional al fondului, doar în condițiile stabilite de reglementările 

A.S.F. în vigoare.  

 

11. LITIGII 

11.1. Orice diferende privind încheierea, interpretarea, executarea sau încetarea prezentului 

Contract vor fi solutionate pe cale amiabilă. 

11.2. În cazul în care nu se reuşeste soluţionarea pe cale amiabilă, litigiile vor fi deduse 

spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente. 

 

12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

12.1. Prezentul Contract încetează în condiţiile prevăzute de Codul Civil Român. 

 

13. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

13.1. Toți deținătorii de unități de fond au drepturi și obligații egale; 

13.2. Deținătorii de unități de fond au următoarele drepturi: 

a) dreptul de a fi informaţi cu privire la valoarea unităţilor de fond deţinute în cadrul 

Fondul de investiții alternative BET-FI Index Invest; 

b) Dreptul de a răscumpăra o parte sau toate unităţile de fond deţinute, cu respectarea 

prevederilor Documentului de ofertă; 

c) Dreptul de a beneficia de valoarea unităţilor de fond certificată de Depozitar, prin 

plata preţului de răscumpărare de către distribuitorul care a primit cererea de 

răscumpărare sau de către societatea de administrare prin depunerea cererii de 

răscumpărare la sediul acesteia;  

d) Dreptul de a împuternici o persoană fizică sau juridică pentru a efectua în numele său 

operaţiuni cu unităţi de fond; 

e) Să obţină, la cerere, confirmarea valorii soldului şi a extrasului de cont personal de la 

societatea de distribuţie sau de la sediul societăţii de administrare unde a avut loc 

subscrierea unităţilor de fond; 
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f) Să obţină gratuit, la cerere Documentul de ofertă şi ultimele raportări anuale şi 

semestriale, publicate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

13.3. Deţinătorii de unităţi de fond au următoarele obligaţii: 

a) Să achite comisioanele de răscumpărare și de subscriere, dacă este cazul; 

b) Să verifice corectitudinea înscrierii operaţiunilor de cumpărare/răscumpărare a 

unităţilor de fond; 

c) Să respecte condiţiile prevăzute în declaraţia de adeziune (formularul de subscriere). 

d) Pentru a-și păstra calitatea de investitor, orice deţinator de unităţi de fond are obligaţia 

de a deţine în permanenţă cel puţin o unitate de fond. În cazul în care, ca urmare a 

unei operațiuni de răscumpărare, investitorul ar rămâne cu mai puţin de o unitate de 

fond, în mod obligatoriu, cu aceeaşi ocazie, va fi răscumpărată şi fracţiunea 

reziduală. 

e) În cazul deţinerii în comun a unei unităţi de fond deţinătorii vor desemna un 

reprezentant care va exercita drepturile şi obligaţiile aferente unităţii de fond în 

raporturile cu societatea de administrare a investiţiilor. 

 

13.4. Drepturile și obligațiile părților cu privire la administrarea Fondului de investiții 

alternative BET-FI Index Invest: 

13.4.1. Părţile convin încredinţarea administrării Fondului de investiții alternative BET-FI 

Index Invest către societatea de administrare a anvestiţiilor S.A.I. Broker S.A. 

Administrarea are ca obiect activele Fondului de investiții alternative BET-FI Index 

Invest. 

13.4.2. Prin administrare în sensul prezentului contract, părţile înţeleg executarea oricăror 

acte sau operaţiuni necesare realizării obiectului şi voinţei sociale a investitorilor 

Fondului de investiții alternative BET-FI Index Invest, în conformitate cu dispoziţiile 

legale şi ale prezentului contract. 

13.4.3. Investitorii acordă societăţii de administrare S.A.I. Broker S.A. toate puterile şi 

împuternicirile necesare realizării obiectului prezentului contract, în conformitate cu 

prevederile legale incidente, inclusiv în ceea ce privește încheierea unui contract cu 

societatea de depozitare. 

13.4.4. S.A.I. Broker S.A. este obligată să respecte eventualele limitări ce ar decurge din 

prevederile prezentului contract, precum şi din prevederile legale incidente. 

13.5. Responsabilitățile societății de administrare 

13.5.1. Activitatea de administrare realizată de S.A.I. Broker S.A. trebuie desfășurată în baza 

unui contract de administrare. Durata acestui contract de administrare încheiat între 

S.A.I. Broker S.A. și Fondul de investiții alternative BET-FI Index Invest este 

nelimitată. 

13.5.2. Contractul de administrare încheiat între S.A.I. Broker S.A. şi Fondul de investiții 

alternative BET-FI Index Invest încetează de plin drept, fără nicio formalitate 

prealabilă şi fără intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti, în cazul neexecutării 

culpabile de către S.A.I. Broker S.A. a obligaţiilor care îi revin potrivit contractului, 

precum şi în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare. 

13.5.3. S.A.I. Broker S.A. răspunde pentru orice prejudiciu produs investitorilor prin: 

- încălcarea actelor normative şi/sau a reglementărilor speciale în vigoare; 

- încălcarea documentelor constitutive ale Fondului de investiții alternative 

BET-FI Index Invest; 

- dol şi culpă în executarea contractului de administrare; 

- neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract; 
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13.5.4. S.A.I. Broker S.A., în cadrul activității de administrare, va urmări ca Fondului de 

investiții alternative BET-FI Index Invest să investească doar în acele categorii de 

active menționate în documentele sale constitutive și acceptate prin prevederile legale 

incidente. 

13.5.5. Procentele maxime de alocare pentru fiecare tip de activ din portofoliul Fondului de 

investiții alternative BET-FI Index Invest sunt cele prevăzute de reglementările legale 

în vigoare. S.A.I. Broker S.A. trebuie să se asigure că Fondul de investiții alternative 

BET-FI Index Invest respectă în totalitate cerinţele legale cu privire la lichiditate, 

diversificare prudentă a portofoliului şi calculul zilnic al valorii activelor. 

13.5.6. S.A.I. Broker S.A. va calcula valoarea activelor cu respectarea metodologiei 

prevăzute de prevederile legale incidente. 

13.5.7. Pentru realizarea obiectivului administrării, S.A.I. Broker S.A. se obligă să deschidă, 

să ţină şi să respecte o evidenţă specială, distinctă şi adaptată a activelor administrate 

ale Fondului. 

13.5.8. S.A.I. Broker S.A. nu va răspunde pentru informatiile puse la dispoziţia sa de 

emitenţii sau de ofertanţii de valori mobiliare şi alte instrumente financiare dar este 

obligat să ia toate măsurile pentru evitarea şi, eventual, recuperarea pagubelor 

produse ca urmare a utilizării acestor informaţii. 

 

13.6. Operațiuni autorizate: 

13.6.1. S.A.I. Broker S.A. este autorizată să realizeze din proprie iniţiativă şi pe proprie 

răspundere următoarele operaţiuni: 

a) să îndeplinească formalităţile legale şi procedurile necesare pentru înregistrarea şi 

funcţionarea în bune condiţii a Fondului de investiții alternative BET-FI Index Invest; 

b) să definească strategia de investiţii pe termen scurt, mediu şi lung; 

c) să efectueze din proprie iniţiativă plasamentul disponibilităţilor financiare ale 

Fondului de investiții alternative BET-FI Index Invest în acord cu strategia de 

investiţii a acestuia; 

d) să vândă, să cumpere, să răscumpere, să gajeze, să transforme, să schimbe sau să 

transfere titlurile şi valorile mobiliare şi/sau drepturile aferente acestora, emise de 

fond sau în care acesta a investit capital, cu stricta respectare a dispoziţiilor legale; 

e) să acorde dividende investitorilor din valoarea dividendelor încasate de Fond în urma 

plasamentelor în acţiunile care intră în componenţa indicelui BET-FI.; 

f) să asigure fluxul de informaţie, centralizarea şi selectarea datelor şi realizarea 

evidenţelor necesare desfăşurării activităţii fondului în condiţii optime; 

g) să ţină evidenţa zilnică a evoluţiei activelor nete, a operaţiunilor contabile ale 

fondului şi a valorii titlurilor de participare; 

h) să întocmească, să transmită şi să publice rapoarte periodice, potrivit dispoziţiilor 

legale; 

i) orice alte activităţi privitoare la administrarea fondului, conform legislaţiei în vigoare. 

13.6.2. În realizarea operaţiunilor autorizate, S.A.I. Broker S.A. actionează numai în interesul 

investitorilor Fondului de investiții alternative BET-FI Index Invest şi va lua toate 

măsurile necesare pentru prevenirea, înlăturarea, limitarea pierderilor, precum şi 

pentru exercitarea şi încasarea drepturilor aferente valorilor mobiliare şi altor active 

din portofoliul administrat. 

13.6.3. S.A.I. Broker S.A. este obligată să evite situaţiile care ar putea genera un conflict de 

interese, asa cum este definit prin reglementările în vigoare. 

13.6.4. S.A.I. Broker S.A. nu poate efectua tranzacţii cu F.I.A. BET-FI Index Invest 
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13.6.5. În desfășurarea activității de administrare și realizarea operațiunilor autorizate de 

către A.S.F., S.A.I. Broker trebuie: 

a. să acţioneze cu onestitate, corectitudine, în conformitate cu reglementările

A.S.F. şi diligenţă profesională, în scopul protejării intereselor investitorilor

F.I.A. BET-FI Index Invest şi al integrităţii pieţei;

b. să angajeze şi să folosească eficient toate resursele, să elaboreze şi să utilizeze

eficient procedurile necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii;

13.6.6. Obligații de raportare. Notificări și comunicare. 

(1) Informarea investitorilor în ceea ce priveşte valoarea unităţii de fond, rapoartele 

periodice, evoluţia fondului, structura portofoliului precum şi orice alte informaţii 

referitoare la activitatea de administrare a Fondului de investiții alternative BET-FI 

Index Invest se va face pe site-ul de internet al societăţii de administrare 

(www.saibroker.ro). 

(2) Investitorii pot primi informări periodice în format electronic. 

(3) Notele de informare către investitori, anunţurile şi notificările oficiale în legatură cu 

activitatea Fondului vor fi publicate în cotidianul naţional „Bursa”.  

(4) Având în vedere faptul că Fondul de investiții alternative BET-FI Index Invest este 

tranzacționat pe piaţa reglementată administrată de SC Bursa de Valori Bucureşti, 

rapoartele curente publicate prin intermediul website-ului www.bvb.ro vor fi 

publicate și pe website-ul www.saibroker.ro. 

(5) Toate comunicările şi notificarile adresate de către investitori Fondului de investiții 

alternative BET-FI Index Invest vor fi transmise societăţii de administrare S.A.I. 

Broker S.A. 

(6) Investitorii au obligaţia să notifice S.A.I. Broker S.A. orice modificare a datelor 

personale de identitate. 

14. OBȚINEREA CALITĂȚII DE INVESTITOR

14.1. Toţi investitorii care declară că au primit, au citit şi au înţeles Documentul de ofertă al 

Fondului, prin semnarea formularului de subscriere, devin parte a prezentului contract 

de societate şi îşi asumă prevederile sale. 

15. DISPOZIŢII FINALE

15.1. Prima versiune a acestui contract a fost semnată în data de 02.04.2013, la Cluj-

Napoca la momentul avizării fondului în calitate de fond închis de investiții. Prezenta 

versiune a contractului, actualizată, a fost încheiată azi, 10.03.2021, la Cluj-Napoca, 

într-un număr de 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 9 pagini şi 

beneficiind de aceeaşi forţă juridică. 

Danciu Adrian 

Preşedinte Consiliu de Administraţie 

S.A.I. Broker S.A.  

Actualizare la data de 10.03.2021 

http://www.saibroker.ro/
http://www.bvb.ro/
http://www.saibroker.ro/

