Notă de informare
S.A.I. BROKER SA anunţă pe această cale investitorii Fondului Deschis de Investiţii FIX Invest că au fost modificate
documentele de constituire şi funcţionare a fondului, astfel:
1. Au fost modificate documentele Fondului în vederea alinierii acestora la prevederile Regulamentului ASF nr.
9/2014.
2. Au fost realizate modificări în ceea ce priveşte politica de investiţii, în sensul majorării procentului maxim, de la
10% la 20% a deţinerilor posibile ale fondului în acţiuni înscrise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din
România şi acţiuni nou emise care urmează să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România;
3. În cadrul politicii de investiţii s-a menţionat explicit că Fondul nu va investi în instrumente ale pieţei monetare de
tipul efectelor de comerţ şi au fost realizate modificări în ceea ce priveşte limitele de deţinere în conturile
curente şi numerar.
4. Au fost realizate modificări ale documentelor Fondului în vederea posibilităţii realizării de subscrieri ulterioare de
unităţi de fond fără completarea unor noi documente de subscriere, conf. art. 101 din Reg. nr. 9/2014.
5. Au fost actualizate o serie de informaţii referitoare la SAI Broker SA: membrii consiliului de administraţie,
conducerea societăţii, capital social, fonduri aflate în administrare. De asemenea au fost actualizate unele
menţiuni referitoare la cadrul legal incident.
6. A fost actualizată lista de documente necesare în vederea realizării primei subscrieri de unităţi de fond.

7. A fost introdusă menţiunea conform căreia orice modificare a comisioanelor peste limita maximă menţionată se
face doar cu autorizarea prealabilă a ASF.

8. Au fost aduse modificări în ceea ce priveşte publicarea zilinică a valorii unitare a activului net, în sensul în care
SAI Broker SA nu va mai face publică această valoare prin intermediul unui cotidian, ea fiind publicată în
continuare prin intermediul site-ului propriu.
Investitorii Fondului Deschis de Investiţii FIX Invest, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în
documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a
investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor avizate, să răscumpere numai integral unităţile de fond
deţinute.
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