
Fondul Închis de Investiţii
BET FI Index Invest  





SUMAR

1. AVANTAJELE OFERITE DE 
FONDUL ÎNCHIS DE  INVESTIŢII BET FI INDEX INVEST    pag. 04      

2. POLITICA DE INVESTIŢII A FONDULUI 
ÎNCHIS DE  INVESTIŢII  BET FI INDEX INVEST    pag. 06

3. PROCEDURI TEHNICE PRIVIND EMISIUNEA 
ŞI RĂSCUMPĂRAREA UNITĂŢILOR DE FOND    pag. 08     

4. COMISIOANE ŞI CHELTUIELI     pag. 10

5. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE     pag. 12

6. ALTE INFORMAŢII     pag. 14



4

SAI BROKER SA - FII BET FI Index Invest

 
	 Prin	 politica	 sa	 de	 redistribuire	 a	 dividendelor	 încasate	 către	
deţinătorii	 de	 unităţi	 de	 fond	 FII	 BET-FI	 Index	 Invest	 marchează	 o	
premieră	 pe	 piaţa	 fondurilor	 închise	 de	 investiţii	 din	 România.	 Fondul	
va	distribui	 anual	dividende	 în	 cuantum	de	cel	puţin	70%	din	valoarea	
dividendelor	 încasate	 de	 Fond	 în	 urma	plasamentelor	 în	 acţiunile	 care	
intră	în	componenţa	indicelui	BET-FI..

	 O	 altă	 caracteristică	 importantă	 a	 Fondului	 Închis	 de	 Investiţii	
BET-FI	 Index	 Invest	este	aceea	 că	 va	da	posibilitatea	 investitorilor	de	a	
investi/dezinvesti	 atât	 în	 mod	 direct	 prin	 intermediul	 emisiunilor	 şi	
răscumpărărilor	periodice	derulate	de	către	Fond,	cât	şi	prin	intermediul	
bursei	odată	cu	 intrarea	 la	 tranzacţionare	a	unităţilor	de	 fond	pe	piaţa	
reglementată	administrată	de	Bursa	de	Valori	Bucureşti.	Acest	eveniment	
a	avut	loc	în	data	de	31	martie	2015	(simbol	BTF).	Prin	această	caracteristică	
se	minimizează	un	eventual	discount	între	valoarea	unitară	a	activului	net	
şi	cotaţia	bursieră	a	unităţii	de	fond.

	 Prin	intermediul	unităţilor	de	fond	ale	Fondului	Închis	de	Investiţii	
BET-FI	 Index	 investitorii	 vor	 putea	 să-şi	 optimizeze	 portofoliul	 de	
instrumente	financiare	deţinute,	să	deruleze	operaţiuni	de	hedging	sau	
arbitraj	sau	să	profite	de	un	eventual	discount	 între	valoarea	unitară	şi	
cotaţia	bursieră.
 
	 Pentru	 investitorii	 cu	 resurse	 financiare	 limitate,	 achiziţionarea	
unităţilor	de	fond	ale	Fondului	Închis	de	Investiţii	BET-FI	Index	reprezintă	
o	modalitate	de	investiţie	mai	puţin	costisitoare	în	scopul	obţinerii	unei	
performanţe	sensibil	apropiate	de	cea	a	indicelui	BET-FI.

	 Nu	în	ultimul	rând,	Fondul	Închis	de	Investiţii	BET-FI	Index	este	un	
instrument	 cheie	 pentru	 lansarea	 unor	 produse	 structurate	 şi	 derivate	
financiare	 cu	 activ	 suport	 indicele	 BET-FI,	 	 contribuind	 la	 creşterea	
lichidităţii	titlurilor	regăsite	în	coşului	acestuia.

1. AVANTAJELE OFERITE DE 
FONDUL ÎNCHIS DE  INVESTIŢII BET-FI INDEX INVEST         
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2. POLITICA DE INVESTIŢII A
FONDUL ÎNCHIS DE  INVESTIŢII BET-FI INDEX INVEST         

 
	 Politica	investiţională	a	FII	BET-FI	Index	Invest	este	fundamentată	
pe	 reproducerea	 structurii	 indicelui	 BET-FI,	 în	 scopul	 obţinerii	 unor	
rentabilităţi	corelate	cu	performanţa	acestui	indice.	

	 Reproducerea	structurii	indicelui	BET-FI	se	va		realiza	atât	în	mod	
direct	prin	achizitia	de	acţiuni	la	emitenţii	regăsiţi	în	coşul	indicelui	BET-FI	
cât	şi	indirect	prin	instrumente	financiare	derivate	care	au	ca	activ	suport	
indicele	BET-FI	sau	emitenţii	care	intră	în	coşul	indicelui	şi	prin	plasamente	
în	alte	O.P.C.V.M	sau	A.O.P.C.	care	urmăresc	replicarea	indicelui	BET-FI.		

	 Fondul	 se	 adresează	 persoanelor	 fizice	 sau	 juridice	 cu	 o	
toleranţă	 crescută	 la	 risc,	 care	manifestă	 o	 înţelegere	 corespunzătoare	
a	 oportunităţilor	 şi	 riscurilor	 care	 decurg	 din	 operaţiunile	 pe	 piaţa	 de	
capital,	şi	care	îşi	propun	obţinerea	unor	rentabilităţi	sensibil	apropiate	
de	performanţa	indicelui	BET-FI	ţinând	cont	de	potenţialul	de	creştere	pe	
termen	lung	a	valorii	acţiunilor	societăţilor	regăsite	în	coşul	indicelui	BET-
FI.

	 În	scopul	obţinerii	unor	performanţe	relevante	şi	pentru	a	minimiza	
efectele	factorilor	conjuncturali	care	pot	influenţa	pe	termen	scurt	preţul	
activelor	financiare	şi	 implicit	şi	valoarea	unităţii	de	fond,	recomandăm	
deţinătorilor	 de	 unităţi	 de	 fond	 plasarea	 resurselor	 financiare	 pe	 un	
termen	de	minim	3	ani.	

	 Plasamentele	efectuate	de	Fondul	Închis	de	Investiţii	BET-FI	Index	
Invest	se	vor	face	cu	respectarea	prevederilor	O.U.G.	nr.	32/2012,	acestea	
şi	detalii	suplimentare	legate	de	obiectivele	şi	politica	investiţională	fiind	
disponibile		spre		consultare		în		cadrul		prospectului		de		emisiune		al		
fondului.		
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Emisiunea iniţială (finalizată la 31.05.2013)

	 Oferta	iniţială	de	unităţi	de	fond	s-a	desfăşurat	pe	
o	perioadă	de	15	de	zile.	
	 Preţul	de	emisiune	al	unităţilor	de	fond	în	cadrul	
ofertei	iniţiale	a	fost	de	400	de	lei,	compus	din	valoarea	
nominală	 a	 unităţilor	 de	 fond	 de	 200	 lei	 şi	 comisionul 
de subscriere1,	 în	 valoare	 de	 200	 lei.	 Comisionul	 de	
subscriere	 a	 fost	 încasat	 de	 către	 fond	 şi	 a	 îndeplinit	
un	 rol	 foarte	 important	din	prisma	politicii	 de	dividend	
asumate	 de	 către	 Fondul	 Închis	 de	 Investiţii	 BET-FI	
Index	 Invest	 şi	 anume	redistribuirea	unei	 cote	părţi	din	
dividendele	încasate	din	deţinerile	de	acţiuni	care	intră	în	
coşul	indicelui	BET-FI,	către	investitorii	Fondului	încă	din	
primul	an	de	funcţionare.		Altfel	spus,	rolul	comisionului	
de	 subscriere	 a	 fost	 acela	 de	 a	 devansa	 acordarea	
dividendelor,	 precum	 şi	 de	 a	 securitiza	 această	 politică	
chiar	 dacă	 valoarea	 indicelui	 BET-FI	 suferă	 corecţii	 în	
decursul	unui	an.

Emisiuni ulterioare

	 Opţional,	societatea	de	administrare	a	investiţiilor	
poate	 derula	 emisiuni	 ulterioare	 de	 unităţi	 de	 fond	
în	 ultima	 săptămână	 a	 lunii	 aprilie	 respectiv	 în	 ultima	
săptămână	a	lunii	august	a	fiecărui	an.
	 Alocarea	 se	 va	 face	 în	 prima	 zi	 lucrătoare	 a	
lunii	 următoare	 (adică	 mai	 respectiv	 septembrie)	 la	
valoarea	unitară	a	activului	net	certificat	de	depozitarul	
fondului	 pentru	 ultima	 zi	 lucrătoare	 a	 lunii	 în	 care	 s-a	
derulat	 emisiunea	 (adică	 aprilie	 sau	 august,	 după	 caz).	
Asupra	 acestor	 emisiuni	 ulterioare	 de	 unităţi	 de	 fond	
atât	 investitorii	 cât	şi	A.S.F.	vor	fi	 informaţi	cu	cel	puţin	
15	 zile	 înainte	 de	 data	 la	 care	 se	 vor	 derula	 emisiunile	
ulterioare	printr-o	notă	de	informare.	Preţul	de	emisiune	
va	fi	determinat	ca	fiind	valoarea	unitară	a	activului	net,	
conform	ultimei	situaţii	certificate	de	către	Depozitarul
Fondului.
	 Emisiunile	ulterioare	de	unităţi	de	fond	presupun	
întocmirea	unui	nou	prospect	de	emisiune,
actualizat,	în	situaţia	în	care	au	intervenit	modificări	faţă	
de	conţinutul	prospectului	întocmit	anterior,
conform	prevederilor	legale.

1 Comisionul de subscriere este încasat de către Fond, benefi-
ciarii acestuia fiind investitorii iniţiali.

3. PROCEDURI TEHNICE PRIVIND EMISIUNEA 
ŞI RĂSCUMPĂRAREA UNITĂŢILOR DE FOND
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Proceduri privind răscumpărarea unităţilor de fond

	 Investitorii	Fondului	au	libertatea	de	a	se	retrage	din	
Fond	prin	răscumpărarea	unităţilor	deţinute	în	conformitate	
cu	programul	şi	limitele	stabilite	în	prezentul	prospect,	sau	
îşi	pot	înstrăina	unităţile	de	fond	deţinute	prin	intermediul	
pieţei	 secundare	după	finalizarea	procedurilor	 de	 listare	 a	
Fondului	pe	piaţa	respectivă.	Ei	pot	solicita	răscumpărarea	
oricărui	 număr	 din	 unităţile	 de	 fond	 deţinute,	 solicitare	
care	 va	 fi	 onorată,	 cu	 respectarea	 prevederilor	 regăsite	 în	
prezentul	 prospect.	 Răscumpărarea	unui	 număr	de	unităţi	
de	fond	din	cele	deţinute	de	către	un	investitor	al	Fondului	
nu	 duce	 la	 pierderea	 calităţii	 de	 investitor,	 atâta	 timp	 cât	
acesta	mai	deţine	cel	puţin	o	unitate	de	fond.	Unităţile	de	
fond	pot	fi	răscumpărate	la	cerere	la	preţul	de	răscumpărare.	
Retragerea	 are	 loc	 prin	 semnarea	 şi	 predarea	 cererii	 de	
efectuare	a	operaţiunii	de	răscumpărare	prin	care	se	solicită	
valoarea	care	se	răscumpără.

	 Răscumpărările	 se	 vor	 efectua	 cu	 o	 frecvenţă	 de	
minim	două	ori	pe	an	(maxim	de	patru	ori	pe	an),	în	limita	
a	 maxim	 10%	 din	 valoarea	 medie	 a	 activelor	 aflate	 în	
administrare,	 valoare	 calculată	 pentru	 perioada	 ultimelor	
90	de	zile	anterioară	primei	zile	din	luna	în	care	se	derulează	
sesiunea	de	răscumpărare.

	 Datele	 de	 derulare	 a	 operaţiunii	 de	 răscumpărare	
sunt	ultima	zi	 lucrătoare	din	luna	ianuarie	respectiv	ultima	
zi	lucrătoare	din	luna	octombrie.	În	cazul	în	care	societatea	
de	 administrează	 optează	 pentru	 derularea	 de	 emisiuni	
ulterioare	 de	 unităţi	 de	 fond	 în	 ultima	 săptămână	 din	
luna	 aprilie	 respectiv	 ultima	 săptămână	 din	 luna	 august,	
se	 vor	 desfăşura	 concomitent	 cu	 acestea	 şi	 operaţiuni	 de	
răscumpărare	 cu	 respectarea	 prevederilor	 prezentului	
prospect.

	 Vor	fi	luate	în	considerare	toate	cererile	înregistrate	
în	perioada	derulării	operaţiunii	de	răscumpărare.	În	ultima	
zi	 lucrătoare	 a	 lunii	 în	 care	 se	 desfăşoară	 operaţiunea	 de	
răscumpărare,	 Societatea	 de	 administrare,	 va	 publica	 pe	
siteul	propriu	valoarea	maximă	a	 răscumpărarilor	care	vor	
fi	onorate,	în	baza	calculului	definit	anterior.	În	cazul	în	care	
există	 solicitări	 în	 cuantum	 total	mai	mare	 decât	 valoarea	
maximă	 determinată,	 acestea	 vor	 fi	 onorate	 utilizându-se	
metoda	“pro-rata”.

	 Răscumpărările	 unităţilor	 de	 fond	 sunt	 valabile	
numai	 dacă	 sunt	 efectuate	 în	 conformitate	 cu	 prevederile	
prospectului	 de	 emisiune	 în	 vigoare	 la	 data	 efectuării	
răscumpărării.	Răscumpărările	se	efectuează	numai	în	valuta	
de	referinţă	a	fondului.

	 Cererea	de	răscumpărare	este	irevocabilă.
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4. COMISIOANE ŞI CHELTUIELI

Comision unic perceput înainte sau după ce investiţi
Comision de subscriere  0%
Comision de răscumpărare 0%
 
Comisioane percepute din fond pe parcursului unui an
Comision	de	administrare 1,2%
 
Comisioane percepute din fond în anumite condiţii
Comision de performanţă n/a

	 În	 cazul	 Fondului	 Închis	 de	 Investiţii	 BET-FI	
Index	 Invest	nu	 se	plăteşte	 comision	de	 subscriere,	
sau	răscumparare,	excepţie	făcând	emisiunea	iniţială	
de	unităţi	de	fond.

	 La	 răscumpărarea	 de	 unităţi	 de	 fond,	 la	
plata	prin	virament	 într-un	cont	bancar,	 investitorul	
suportă	 costul	 operaţiunilor	 bancare	 percepute	
fondului	pentru	plata	sumei	răscumpărate.	

 

 Comisioane şi alte cheltuieli suportate de 
către Fond

	 Cheltuielile	 Fondului,	 stabilite	 conform	
reglementărilor	 legale	 în	 vigoare	 şi	 conform	
contractelor	încheiate	de	societatea	de	administrare	
a	investiţiilor	în	numele	Fondului	sunt:
	 a)	 cheltuieli	 pentru	 plata	 comisioanelor	
datorate	 societăţii	 de	 administrare	 a	 investiţiilor;	
Acest	 comision	 nu	 conţine	 T.V.A.	 şi	 este	 supus	
prevederilor	 legale	 în	 vigoare	 privind	 taxa	 pe	
valoarea	adaugată.
	 b)	 cheltuieli	 pentru	 plata	 comisioanelor	
datorate	depozitarului;
	 c)	 cheltuieli	 cu	 comisioane	 datorate	
intermediarilor;
	 d)	 cheltuieli	 cu	 comisioane	 de	 rulaj	 şi	 alte	
servicii	bancare;
	 e)	 cheltuieli	 de	 emisiune	 cu	 documentele	
Fondului	 (cheltuieli	 legate	 de	 publicarea	 în	
presă	 a	 oricăror	 anunţuri	 şi	 rapoarte	 solicitate	
de	 reglementările	 legale	 în	 vigoare,	 precum	 şi	
de	 realizarea	 şi	 de	 transmiterea	 către	 investitori	
a	 documentelor	 care	 certifică	 subscrierile	 şi	
răscumpărările	de	unităţi	de	fond);
	 f)	cheltuieli	cu	dobânzi,	în	cazul	contractării	
de	către	Fond	a	împrumuturilor,	în	condiţiile	impuse	
de	reglementările	A.S.F.	aplicabile;
	 g)	 cheltuieli	 cu	 comisioanele	 şi	 tarifele	
datorate	A.S.F.;
	 h)	 cheltuieli	 cu	 auditul	 financiar	 pentru	
Fond;
	 i)	 cheltuieli	 legate	 de	 realizarea	 şi	
transmiterea	 către	 investitori	 a	 documentelor	
necesare	calculului	impozitului	pe	venit.
	 j)	 cheltuieli	 efectuate	 în	 legătură	
cu	 licenţierea,	 admiterea	 şi	 menţinerea	 la	
tranzacţionare	pe	piaţa	reglementată	administrată	
de	SC	Bursa	de	Valori	Bucureşti	a	unităţilor	de	fond	
emise	de	Fond.	
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	 Cheltuielile	 Fondului	 se	 vor	 calcula	 în	
conformitate	 cu	 clauzele	 contractelor	 cu	 furnizorii	
de	servicii	încheiate	de	societatea	de	administrare	în	
numele	Fondului	sau,	 în	cazul	celor	prevazute	 la	 lit.	
g),	conform	reglementărilor	în	vigoare.	

	 Cheltuielile	se	 înregistrează	zilnic,	avându-se	
în	vedere	ca	repartizarea	cheltuielilor	să	nu	conducă	
la	 variaţii	 semnificative	 în	 valoarea	 activelor	 nete	
unitare.	 In	 calculul	 valorii	 activului	 net	 cheltuielile	
de	 administrare	 şi	 de	 depozitare	 sunt	 reglate	 la	
sfârşitul	 lunii,	 reglarea	 celorlalte	tipuri	 de	 cheltuieli	
realizându-se	periodic.

	 Comisionul	 de	 depozitare	 este	 calculat	
conform	grilei	stabilite	prin	contractul	de	depozitare	
al	Fondului,	şi	este	de	maxim	0,015%	pe	lună	aplicat	
la	media	lunară	a	valorii	activelor	nete	ale	Fondului.		

	 La	 data	 avizării	 Fondului	 comisionul	 de	
depozitare	este	de	0.01%	pe	lună,	aplicat	la	valoarea	
medie	a	activului	net	lunar.

	 În	 plus	 faţă	 de	 comisionul	 de	 depozitare	
menţionat	mai	 sus,	 Fondul	 datorează	Depozitarului	
comisioane	pentru	alte	servicii,	aceste	cheltuieli	fiind	
indicate	 la	 capitolul	 2	 din	 prospectul	 de	 emisiune.	
Aceste	 comisioane	 se	 supun	 prevederilor	 legale	 în	
vigoare	privind	taxa	pe	valoarea	adaugată.

 Cheltuieli suportate de către societatea de 
administrare a investiţiilor

	 Cheltuielile	 de	 înfiinţare,	 de	 distribuţie,	 de	
publicitate	 ale	 Fondului	 vor	 fi	 suportate	 de	 către	
Societatea	de	administrare.
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5. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE

 
 
	 Având	pe	SSIF	Broker	SA	ca	principal	acţionar	şi	cel	mai	important	
partener	de	afaceri,	SAI	Broker	SA	este	o	societate	tânără,	apărută	în	anul	
2012.	SAI	Broker	SA	are	un	capital	social	subscris	şi	vărsat	de	1.806.180	lei	
şi	a	fost	autorizată	de	Comisia	Naţională	a	Valorilor	Mobiliare	prin	decizia	
numărul	71	din	29.01.2013.

	 Activitatea	 SAI	 Broker	 SA	 este	 conturată	 de	 intenţia	 de	 a	 oferi	
investitorilor	alternative	investiţionale	viabile	prin	intermediul	produselor	
deja	lansate	sau	pe	care	intenţionează	să	le	lanseze	în	următorii	ani,	astfel	
încât	 printr-o	 gestiune	 adecvată	 a	 portofoliului	 de	 active	 financiare	 să	
tindă	spre	optimizarea	raportului	beneficiu	potenţial/risc	investiţional.	

	 Având	politici	de	investiţii	active	şi	pasive	în	funcţie	de	specificul	
fiecărui	 fond,	 SAI	 Broker	 SA	 oferă	 servicii	 financiare	 specifice	 de	
administrare	a	investiţiilor,	cu	responsabilitate	şi	profesionalism.

	 Astfel,	 SAI	 Broker	 SA	 completează	 gama	 de	 servicii	 financiare	
oferite	de	către	SSIF	Broker	SA	în	încercarea	de	a	răspunde	şi	celor	mai	
exigente	cerinţe	ale	clienţilor	săi.
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6. ALTE INFORMAŢII

	 Depozitarul	Fondului	este	BRD	Groupe	Societe	
Generale.

	 Puteţi	obţine	 în	orice	moment,	gratuit,	copii	
ale	prospectului	de	emisiune	al	 fondului	 şi	ultimele	
rapoarte	anuale	şi	semestriale	la	sediul	societăţii	SAI	
Broker	SA,	Strada	Moţilor,	nr	119,	et.	IV,	Cluj-Napoca	
sau	de	pe	site-ul	www.saibroker.ro.

	 Informaţii	 despre	 preţul	 unităţii	 de	 fond	
precum	 şi	 alte	 informaţii	 sunt	 disponibile	 online	 la	
adresa		www.saibroker.ro.

	 Veniturile	obţinute	de	investitorii	în	fond	pot	
fi	 impozabile	 în	 conformitate	 cu	 ţara	 de	 reşedinţă	
şi	 regimul	 fiscal	 aplicabil	 diferitelor	 categorii	 de	
investitori.

	 La	 data	 întocmirii	 prezentului	 prospect,	
câştigurile	obţinute	de	persoanele	fizice	şi	juridice	ca	
urmare	a	răscumpărării	unităţilor		de		fond	se	supun	
Legii	nr.	571/2003	privind	Codul	Fiscal	cu	modificările	
şi	completările	ulterioare.

	 SAI	Broker	SA	poate	fi	considerată	responsabilă	
numai	 în	 baza	 	 declaraţiilor	 	 din	 	 acest	 	 document		
care	induc	în	eroare,	sunt	inexacte	sau	necorelate	cu	
secţiunile	corespunzătoare	din	prospectul	fondului.

	 Fondul	Închis	de	Investiţii	BET-FI	Index	Invest	
şi	 SAI	 Broker	 SA	 sunt	 autorizate	 în	 România	 iar	
activitatea	lor	este	reglementată	şi	supravegheată	de	
Autoritatea	de	Supraveghere	Financiară	(A.S.F.).
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Cluj-Napoca,
Str. Moţilor nr. 119, et. iv
judeţul cluj, cod poştal 400370

tel: 0364-260.755
fax: 0364-780.124

email: office@saibroker.ro

www.saibroker.ro


