Către,

Nr. înreg. 0211/01.09.2015
Bursa de Valori Bucureşti
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Raport curent

conform Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenţii şi
operaţiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 01.09.2015
Denumirea entitatii emitente: Fondul Închis de Investiţii BET FI Index Invest adm. de SAI Broker S.A.
Sediul social: Cluj- Napoca, Str. Moţilor Nr. 119, et. 4, Jud. Cluj
Numărul de telefon: 0364-260.755 şi numărul de fax: 0364-780.124
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 30706475
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J12/2603/2012
Capital social subscris şi vărsat: 1.806.180 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti
Evenimente importante de raportat:
Actualizarea documentelor de constituire şi funcţionare a Fondului Închis de Investiţii BET FI Index Invest.
Prin prezenta, SAI Broker SA doreşte să aducă la cunoştinţa celor interesaţi actualizarea documentelor de
constituire şi funcţionare ale Fondului Închis de Investiţii BET FI Index Invest.
Aceste actualizări, ce au fost notificate şi ASF prin intermediul adresei SAI Broker SA cu nr.
0210/01.09.2015, nu influenţează în mod direct activitatea de administrare şi se referă la următoarele
aspecte:
1.
2.
3.
4.

Actualizarea valorii capitalului subscris şi vărsat al societăţii de administrare;
Actualizarea componenţei Consiliului de Administraţie al SAI Broker SA;
Actualizarea directorilor numiţi ai societăţii;
Modificarea auditorului financiar G5 Consulting SRL cu un alt auditor financiar, G2 Expert SRL.

Astfel, având în vedere menţiunile precizate anterior, modificările aduse documentelor Fondului
Închis de Investiţii BET FI Index Invest sunt evidenţiate în tabelul de concordanţă de mai jos:
Forma Iniţială

Forma actualizată

Comentarii

Prospect
Prospect
Se modifică valoarea capitalului
1. Informaţii despre societatea
1. Informaţii despre societatea social subscris şi vărsat, de la
de administrare
de administrare
1.306.080 lei la 1.806.180 lei.
Contract de societate
Contract de societate
2. Definiţii
1. Definiţii
1

Societatea de administrare a
Fondului este S.A.I. Broker S.A.,
denumită
în
continuare
şi
“Societatea de Administrare” şi este
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 1.306.080
lei, constituită în conformitate cu
dispoziţiile Legii 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată,
cu modificările ulterioare, ale
Codului Civil Român şi Codului
Comercial, înscrisă în Registrul
Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare, denumită în continuare şi
C.N.V.M., cu numărul PJR05SAIR din
29.01.2013, autorizată de Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare prin
decizia numărul 71 din 29.01.2013.
Prospect
1. Informaţii despre societatea
de administrare
Consiliul
de
Administraţie
al
societăţii
este
format
din
următoarele persoane:
• Preşedinte: Adrian Danciu,
cetăţean român, specializări în
domeniul pieţei de capital, având o
experienţă de peste 6 ani în sfera
pieţei de capital;
• Membru: Mihai-Cristian Alexă,
cetăţean român, specializări în
domeniul pieţei de capital, având o
experienţă de peste 6 ani în sfera
pieţei de capital;
• Membru: Orest Cramar, cetăţean
român, specializări în domeniul
pieţei de capital, având o experienţă
de peste 5 ani în sfera pieţei de
capital.
Prospect
1. Informaţii despre societatea
de administrare
Dl. Orest Cramar este absolvent al
Facultăţii de Ştiinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor din cadrul
Universităţii
Babeş-Bolyai
Cluj–
Napoca, secţia Contabilitate, iar în
anul 2005 a obţinut diploma de
masterat în Management Financiar

Societatea de administrare a
Fondului este S.A.I. Broker S.A.,
denumită
în
continuare
şi
“Societatea de Administrare” şi este
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 1.806.180
lei, constituită în conformitate cu
dispoziţiile Legii 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată,
cu modificările ulterioare, ale
Codului Civil Român şi Codului
Comercial, înscrisă în Registrul
Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare, denumită în continuare şi
C.N.V.M., cu numărul PJR05SAIR din
29.01.2013, autorizată de Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare prin
decizia numărul 71 din 29.01.2013.
Prospect
1. Informaţii despre societatea
de administrare
Consiliul
de
Administraţie
al
societăţii
este
format
din
următoarele persoane:
• Preşedinte: Adrian Danciu,
cetăţean român, specializări în
domeniul pieţei de capital, având o
experienţă de peste 7 ani în sfera
pieţei de capital;
• Membru: Mihai-Cristian Alexa,
cetăţean român, specializări în
domeniul pieţei de capital, având o
experienţă de peste 7 ani în sfera
pieţei de capital;
• Membru: Darie Moldovan,
cetăţean român, specializări în
domeniul pieţei de capital, având o
experienţă de peste 8 ani în sfera
pieţei de capital.
Prospect
1. Informaţii despre societatea
de administrare
Dl. Darie Moldovan este absolvent al
Facultăţii de Ştiinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor din cadrul
Universităţii
Babeş-Bolyai
Cluj–
Napoca. Dl. Darie Moldovan a activat
în cadrul SSIF Broker în perioada
2006-2014, ocupând funcţiile de

Domnul Orest Cramar a fost înlocuit
de către domnul Darie Moldovan.

Sunt înlocuite informaţiile referitoare
la fostul administrator (Orest
Cramar) cu cele aferente noului
administrator (Darie Moldovan)
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“Small Business” tot în cadrul
aceleiaşi facultăţi. Dl. Orest Cramar
are o bogată experienţă în domeniul
pieţei de capital, ocupând funcţia de
analist financiar la S.A.I. STK Financial
în perioada martie 2007 – ianuarie
2009 şi funcţia de Director General la
3 Prospect de Emisiune al FII BET-FI
Index Invest Societatea de Servicii de
Investiţii Financiare STK Trading SA în
perioada ianuarie 2009 – iulie 2010.
Prospect
1. Informaţii despre societatea
de administrare
• Director General: Adrian Danciu,
cetăţean român, având o experienţă
de peste 6 ani în domeniul pieţei de
capital;
• Director Economic: EcaterinaAngela Bathory, cetăţean român,
având o experienţă de peste 3 ani în
domeniul pieţei de capital.
Înlocuitorii directorilor societăţii sunt
conform hotărârii Consiliului de
administratie al SAI BROKER SA, D-l
Danciu Adrian (pentru d-na Bathory
Ecaterina-Angela) şi D-nul Alexă
MihaiCristian (pentru d-l Danciu
Adrian).
Prospect
6.6. Auditorul fondului
Auditorul Financiar al Fondului este
G5 Consulting SRL cu sediul social în
Dej, Str. Alecu Russo, Nr, 24/2, jud.
Cluj, România reprezentat de Man
Alexandru, societate membră a
Camerei Auditorilor Financiari din
România.

Agent de bursă, Director de
Tranzacţionare şi Consultant de
Strategie. În perioada 2012-2013 a
ocupat funcţia de membru în
consiliul de administraţie al Casei de
Compensare Bucureşti şi, ulterior, al
Sibex-Sibiu Stock Exchange. În
prezent este Lector universitar în
cadrul Universităţii Babes-Bolyai din
Cluj-Napoca, deţinând un doctorat în
domeniul Cibernetică şi Statistică şi
un masterat în Econometrie şi
Statistică aplicată.
Prospect
Se
actualizează
1. Informaţii despre societatea conducerii societăţii.
de administrare
• Director General: Adrian Danciu,
cetăţean român, având o experienţă
de peste 7 ani în domeniul pieţei de
capital;
• Director General Adjunct: LauraNicoleta Covaciu, cetăţean român,
având o experienţă de peste 7 ani în
domeniul pieţei de capital.

componenţa

Conform hotărârii Consiliului de
administraţie al SAI Broker SA, dl.
Alexa Mihai-Cristian este înlocuitorul
alternativ al directorilor societăţii.

Prospect
Se actualizează auditorul fondului.
6.6. Auditorul fondului
Auditorul Financiar al fondului este
G2 Expert SRL cu sediul social în Dej,
Str. Alecu Russo, Nr, 24, Ap. 1, jud.
Cluj, România reprezentat de Man
Alexandru, societate membră a
Camerei Auditorilor Financiari din
România.

Cu deosebită consideraţie,
Preşedinte C.A./Director General
Adrian Danciu

Reprezentant CCI
Bogdan Ilieş
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