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АпОАТТАТЕА DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR 8SI INVESTIТIILOR FINANCIARE

AWL NR k

/А6~'з 'ful ыз

In baza prevederilor art. 1 aIm. (2), art. 2 aim. (1) lit, а) i lit, д), art. 3 lit, а), art. 6 aim. (1) ,Si
(3) ,Si art. 27 din OUI nr. 93/2012 privind Infiintarea, organizarea ~Si fцпс(гопагеа Autoritã(ii де
Supraveghere Financiarä, си modificärile ,~ј completArile ulterioare, aprobatä prin Legea nr. 113/2013,
în temeiul art. 114 аlй. (1) lit а) din Legea nr. 297/2004 privind piata де capital, си
modificärile ,ci сотр1енйгг1е ulterioare,
având în vedere prevederile art. 212 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea i
functionarea societä(ilor де administrare а investi(iilor, а organismelor де plasament colectiv i а
depozitarilor,
analizând solicitarea societä(јј SAI BROKER S.A. înregistratä 1а A.S.F. си nr.
6982/16.07.2013, completatä prin adresele nr. 7311/19.07.2013, nr. 8057/30.07.2013, nr.
8867/08.08.2013 i пт. 8879/08.08.2013.
in temeiul lotArârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, а Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 Si а
hotãr&rii Consiliului Аutогiщјј де Supraveghere FinanciarA adoptate їп data де 19.06.2013, privind
delegarea де competente,

, едш(а din data де
ïn baza analizei direcjiei де specialitate ,Si а hotärdrii adoptate în в
13.08.2013, Viсерrе~едйУк1е A.S.F. — Sectorul Instrumentelor i Investilülor Financiare а decis

emiterea urmãtorului act individual:

AVIZ
Art. 1. Se avizeazA modificãrile intervenite în documentele Fondului Ynchis де Investitii BET-Fl
Index Invest, în confoпnitate си prospectul де emisiun si contractul де societate civilã în forma

prevãzutä in Апеха, parte integrantä а prezentului aviz.
Art. 2. Ѕ.А I. BROKER Ѕ.А. are оЫ igalia publicArii notei де informare а investitorilor în termen де
доиа zile lucrätoare де 1а data intrArii тп vigoare а prezentului aviz.
Art. 3. Investitorii Fondului Yuchis де Investip BET-I Index Invest, саге nu sunt де acord сц
modificArile intervenite й documentele fondului, аи posibilitatea ca, 1п intervalul де 15 zile dintre
data publicArii notei де informare а investitorilor si data intrãrii Уп vigoare а modificãrilor avizate, sìí
räscumpere fumai integral unitä(ile де fond delinute. S.A.I. BROKER S.A. are оЫ iga(ја де а
transmite A.S.F. dovada puЫicärii notei де informare în termen де 24 де ore де 1а data puЫicärii.
Art. 4. Prezentul aviz se comunica SAI BROKER Ѕ.А 1i se publicA й Buletinul A.S.F., forma
electronicä.
1 Vicepre~edi te
Sectorul Intrumente ј In
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• Prospectul de emisiune pet. 4.3 — Politica de investifii — Limite investifionale
Contractul de societate civilã pet. 8.5 — Politica de investifii
Plasamentele efectuate de fond se vor face in conformitate сu prevederile O.U.G. 32/2012 dupa cum
urueazA:

(1) Fondul nu poate define mai mult de 10% din actívele sale in valori mobiliare чΡi/sau instrumente ale piеfеi
monetare emise de acelasi emiten' menfionate la art. 82 lìterele a $i b din lUG 32/2012. Limita de 10%
poate fi majorata panä la maximum 40% сu condiga ca valoarea totala a valorilor mobiliare ;i a
instrumentelor piefei monetare dejinute de Fond în Secare dintre emitеnfü in care are defineri de peste 10%
s8 nu dеpäseasca in niciun caz 80% din valoarea activelor sale. Aceastä limita nu se aplicä depozitelor si
tranzacfiilor сu instrumente financiare derivate negociatc în afara piefelor reglementate incheiate сu institufii
financiare care £ac obiectul miei supravegheri prudentiale.
(2) Fondul nu poate define mai mult de 50% din activele sale in instrumente financiare emise de entitafi
араrliпйпd acеluiа~i grup, jar In cazul grupului din care face parte SA.I. aceasta limita este de 40%;
(3) Expunerea la riscul de contraparte într-o tranzacfie сu instrumente financiare derivate tranzacfionate în
afara piefelor reglementate nu poate dерa~i 20% din activele Fondului, iadif','u de contrapartea tranzacfiei;
(4) Valoarea contuгilor curente si a numerarului sa se incadreze in maximum 10% din activele Fondului.
Aceasta limita poate fi dеpa~ita pânä la maximum 30% сu condifia ca sumele respective sa provini din
emisiunea de titluri de participare, din plasamente ajunse la scadenti sau din vanzarea de instrumente
financiare din portofoliu, jar dеpã~irea respectiva sa nu se intinda pe o perioada mai mare de 30 de zile.
(5) Prin excepfie de la alin.(4), limita de 30% poate fi dерa ita pâna la maximum 60% сu lndeplinirea
cumulativa a urmatoarelor condifii:
a) sumele suit determinate de activitatea de constituire, provin din investifii majore in titlurile de
participare la Fond sau din dezinvestiri majore de instrumente financiare din portofoliu;
b) sumele dеpä,ind 30% sunt placate la depozitar;
c) dеpa~irеa limitei de 30% nu se intinde рe mai mult de 30 de zile.
(6) Fondul nu poate sa constituie si sa defina depozite bafeare rерrezеntand mai mult de 30% din activele
sale la асeеasi banca;
(7) Expunerea globali fafa de instrumentele fmanciare derivate nu va dеpa~i valoarea totali a activului net al
Fondului.
(8) Fondul nu poate define mai mult de 50% din actívele sale in titluri de participare ale A.O.P.C.
Fondul poate sa dерayeasca lirnitele privind investifiile in instrmnentele financiare care sunt incluse in
activul sau in cazul exerсitãгii drepturilor de subscriere aferente acestora, сu condifia ca dерa~irea sa nu se
intinda pe o perioada mai mare de 90 de zite.

8е modificã astfel:
•Prospectul de emisiune pet. 4.3 — Politica de investitü — Limite investifionale
Contractul de societate civili pet. 8.5 — Politica de investifii
Plasamentele efectuate de fond se vor face In conformitate сu prevederile O.U.G. 32/2012 dupa cum
urmeaza:
(1) Fondul nu poate define mai mult de 10% din actívele sale in valori mobiliare i/cau instrumente ale piefei
monetare emise de aсеlаДi en tent, menfionate la art. 82 literele a si b din OUG 32/2012. Limita de 10%
poste fi majоrata pânã la maximum 40% сu condifia oa valoarea totali a valorilor mobiliare чΡi a
instrumentelor piefei monetare definirte de Fond in Secare dintre emitenfii în care are definen de peste 10%
sa nu deрä~easca in niciun caz 80% din valoarea activelor sale. AceastA limita nu se aplica depozitelor ,si
tranzacfülor сu instrumente financiare derivate negociate in Jara piefelor reglementate incheiate сu instituiu
financiare care fac obiectul unei supravegheri prudenfiale.
(2) Fondul nu poate define mai mult de 50% din activele sale în instrumente financiare emise de entitafi
aparlinând aсеluia~i grup, jar in cazul grupului din care face parte S.A.I. aceastã limita este de 40%;
(3) Expunerea la riscul de contraparte într-o tanzacfie сu instrumente financiare derivate tranzacfionate in
Jara piefelor reglementate nu poate dеpa;i 20% din activele Fondului, indiferent de contrapartea tranzaefiei;
(4) Valoarea conturilor curerete i a numerarului sa se incadreze in maximum 10% din activele Fondului.
Aceasta limita poste fi dеpa,itã pâna la maximum 30% сu condifia ca suele respective sa provini din
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emisiunea de titluri de participare, din plasamente ajunse la scadeпlã sau din vânzarca de instrumente
financiare din portofoliu, jar dapãsirеa respectiva sä nu se intinda pe o perioadã mai mare de 30 de zile.
(5) P1in exceplie de la аlin.(4), limita de 30% poate fi deрasita pâna la maximum 60% cu indeplinirea
cumulativa a urmätoarelor сondipi:
a) sumele sunt determinate de activitatea de constituire,provin din investilii majore în titurile de
participare la Fond sau din dezinvestiri majore de instrumente financiare din portofoliu;
b) sumele depa~ind 30% sunt plasate la depozitar;
c) depa ires limitei de 30% nu se întinde pe mai mult de 30 de zile.
(6) Fondul nu poate sa constituie si sa defina depozite bancare reprezentând mai mult de 30% din activele
sale la aсeeа~i banca;
(7) Expunerea globalã fata de instrumentele financiare derivate nu va depä5i valoarea totale a activului net al
Fondului.

(8) Fondu! nu poate define mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare ale A,O.P.C.
Fondul poate sa deрã5easсa limite!e privind investipile in instrumentele financiare care sunt incluse în
activul sou în cazul exercitãrii drepturilor de subscriere aferente acestora, сu соndфa ca depasirea sa nu se
intinda pe o perioada mai mare de 90 de zile.

•Prospectul де emisiune pct. 4.6- Iuforma(ii privind indicele ВЕТ-Е
Structura indicelui BET - FI la data de 10.01.2013 este игmãtоагеa:
Denumue

Nr. act!®1

~~ ~ocktate

PP

Fret

Factor
Factor dc
Free Factor de Corecae Pondere

reL

Float~Тa Рretulиi

(5')

(FF)
(FC)
13.778.392208 0,5810 1,00
0,203000 1,000000 29,88

PONDUL

S1P5 51FOLTHN1A580.165.714 1,4810 1,00
SIPЭ 81F
1.092.143.332 0,7315 1,00
IIW a,VANIA

1,000000 1,000000 15,80
1,000000 1,000000 14,69

Sß+2 SIF

519.089.588

1.5000 1,00

1,000000 1,000000 14,32

807.036.515

0,8630 1,00

1,000000 1,000000 12,81

SII SIF BANAT 548.849.268
CRISANA

1,2400 1,00

1,000000 1,000000 12,51

MOLDOVA
S1P4 SIP

MUNTENIA

Informalii privind ind'cele BET-Fl (definire indice, dcc'zii ale Comitetului indicelui, valorile indicelui, etc.)
se gasesc рe site-ul Bursei de Valori Bucure$ì, www.bvb.ro.
Se modifici< astfel:
• Pro~рectul de emisiune pet. 4.6- Informa¡
ii privind indicele BET-FI
Structura indicelui BET- FI la data de 14.06.2013 este urmatoarea:
Sied Denumire
~оcletate
FP

Nr. a ®.
`

Fret
ref.

Factor
Factor de Factor de
Free
raun Corectie Fondere
Floht

taro

~,~) a Prtlalui

(FF)
13.778392208 0,6350 1,00
0,161

PONDUL

(Ya)

(FC)
1,000000 29,89

HOPRE3&IFA
SIPS SIP OLTENIA580.165.714 1,4240 1,00
SÏF3 SIF
1.092.143.332 0,5470 1,00
IRANSILVANIA

1,000
1,000

1,000000 17,53
1,000000 12,68

SIP2 SIF

1,0000

1,000000 13,87

1,000

1,000000 11,89

1,000

1,000000 14,15

519.089.588

1,2590 1,00

MOLDOVA
S1P4 SIF
807.036.515 0,6945 1,00
MUNTENIA
51F1 SIF BANAT 548.849.268 1,2150 1,00
CRISANA

Informajii privind indicele BET-FI (definire indice, decizii ale Cornitetului indicelui, valorile indicelui, etc.)
se gasesc рe site-u1 Bursei de Valori Bucше~ti, www.bvb.ro.
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• Prospectul де emisiune pct. 5.3.3 — Emisiuni ulterioare де unitil$i де fond
Contract де societate civiu 12.3 — Emisiuni ulterioare де uпitali де fond
Ааиаl,1п prima zi а lunii februarie, vor fi oferite spre subscriere, în cadrul unei oferte publice, un питйг де
тахгтјшлйtаtе din nuinirul де unitãli де fond subscrise i detinute де investitori рапа 1а data respectiva.
tu cazul în care prima zi а lunii este zì nelucratoare, unitA ile де fond vor fi oferite spre subscriere in ziva
lucratoare imediat urmatoare, 1а valoarea mutati! де fond де 1а ѕtъгч ни1 lunii ianuarie. Prepl де emisiune va
fi determinat ca lind valoarea imitara а activului net, conform ultimei situajii certificate де cAtre Depozitarul
Fondului.

Emisiunile ulterioare де unitali де fond presupun întocmirea unui nou prospect де emisiune, actualizat, în
situalia în care аи intervenit modificad &4а де соп1гпини1 prospectului întocmit anterior, conform
prevederilor legale.
Ѕе тодгfiса astfel:
• Prospectul де emisiune pct. 5.3.3 — Emisiuni ulterioare де unitafi де fond
Contract де societate civilìl 12.3 — Emisiuni ulterioare de unitAÎi де fond
Bianual, în prima zi а lunii februarie, respectiv in prima zi а lunii noiembrie, vor fi oferite spre subscriere, în
cadru! unei oferte publice, un питат де maxim 100.000 де unitA1i де fond noi.
In сии!în care prima zi а 1ипи este zi nelucrätoare, unitäple де fond vor fi oferite spre subscriere în ziva
lucrätoare imediat urmAtoare, 1а valoarea unitAtii де fond де 1а sfär;itul lunii anterioare. Pretul де emisiune
va fi determinat са find valoarea imitara а activului net, conform ultimei situalii certificate де catre
Depozitarul Fondului.
Emisiunile ulterioare де unitali де fond presupun întocmirea unui пои prospect де emisiune, actualizat, 1n
situapa în care аи intervenit modificäri falä де соn1шини1 prospectului intocmit anterior, c0nform
prevederilor legale.
Opponal, societatea де administrare а investitorilor poate derula emisiuni ulterioare де unitAli де fond în
prima saptamana а lunm mai respectiv 1n prima säptamânä а lunii septembrie а fiecArui an. Asupra acestor
emisiuni ulterioare де unitdli де fond atât investitorii cât Si A.S.F. vor fi informati си ccl ри1гп 15 zile де 1а
data саге se vor derula emisiunile ulterioare printr-o пона де informare. Pretul де emisiune va fi determinat
ca lind valoarea imitarA а activului ne' conform ultimei situalii certificate де cAtre Depozitarul Fondului.

• Prospectul де emisiune pct. 5.3.4 — Proccduri pentru rascumpararea unitA$Bor де fond
Contractul де societate де civilA pcI. 12.4 — Proceduri pentru rascumpararea unitafilor де fond
Investitorii Fondulu! аи libertatea де а se retrage din Fond prin rAscumpArarea unitAtilor delinute în
conformitate си programul ,si limitele stabilite in prezentul prospect, sau îsi pot înstraina ивјнар1е де fond
delimite pdn intermediul pielei secundare дира fmalizarea procedurilor де listare а Fondului ре piala
respectiva. Ei pot solicita rAscumpArarea оггсатиг fumйr din unitalile де fond delinute, solicitare care va fi
onorata, си respectarea prevederilor regasite 1n prezentul prospect. Аавситратагеа unui питат де unitdli де
fond din cele detinute де cAtre un investitor а1 Fondului пи duce 1а pierderea calitalii де investitor, atâta tinip
cat acesta mai де( пе ce! putin о unitate де fond.
UnitA$e де fond pot fi rãscumparate 1а cerere 1а prelul де rAscumpArare. Retragerea are bc prin semnarea
predarea cereri де efectuare а operahunii де таѕситрагате pdn care se solicitй valoarea care se тавситрата.
Rascumpararile se vor efectua си о fiecven$ де о дана ре an, 1а începutul lunii noiembrie, în limita а maxim
10% din valoarea medie а activelor aflate în administrare, valoare calculati pentru perioada ultimelor 90 де
zile anterioara primei zile din luna hi care se deruleazA sesiunea де rascumparare.
Data derulãrii operapunii де rascumparare este prima zi lucrAtoare din luna noiembrie. În cazul în care prima
zi а lunii este zi nelucratoare, unitalile де fond vor fi rascumpãrate îa ziva lucrAtoare imediat urmAtoare.
Уог fi luate în considerare toate cererile inregistrate în perioada derularii operatiunii де rascumpãrarе.
In prima zi а lunii în care se desf og0a орега1гиъеа де гаѕситратаге, Societatea де administrare, va publica
ре siteul propriu valoarea maximA а гаѕсттрагатг1ог care vor fi onorate, în baza calculului definit anterior.
In cazul în саге existã solicitAn ïn cuantum total mai mare decãt valoarea maximA determinata, acestea vor 8
onorate utilizându-se metoda "pro-rata".
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RäscumpdrA ile unitйtilor де fond sunt valabile fumai двсд sunt efectuate in conformitate си prevederile
prospectului де emisiune In vigoare 1а дана efectuariЭ räscumpararii. Ааѕситратйтј1е se efectueazй mimai in
valuta де referinlä а fondului.
Cererea де тйвсишрйтаге este irevocabilA.

8е modificü astfel:
• Prospectul де cmisiunc pct. 5.3.4 — Proceduri pentru rAscumpArarca unitйlilor де fond
Contractul де societate де civilA pct. 12.4 — Proceduri pentru гйвситрйгагеа unitич4ilor де fond
Investitorii Fondului аи libertatea де а se retrage din Fond pdn гавситрйтагеа unitAtilor detinute in
conforrnitate си programul i liniitele stabilite in prezentul prospect, sau Э~г pot Эпstraina unitälile де fond
delinute pin intermcdiul pielei secundare дирй fmalizarea procedurilor де listare а Fondului ре piala
respectivA. Ei pot solicita rAscumpArarca oricичrui питичт din unitAtile де fond delinute, solicitare care va fi
onoratA, си respectarea prevederilor regAsite in prezentul prospect. RAscunipArarea und питйт де unitйli де
fond din cele detinute де cãtre un investitor а1 Fondului пи duce 1а pierderea calitAfii де investitor, at&ta timp
cât acesta mai де4гпе се1putin о untate де fond.
цпгнй1Э1е де fond pot fi rAscumpArate 1а cerere 1а pretul де rAscumpArare. Retragerea are lic pdn semnarea i
predarea cererii де efectuare а operaliunii де rAscumpArare pin care se solicitич valoarea care se rAscumpArA.
RAscumpArArile se vor efectua си о &есиепщ де doua ori ре an, simultan си emisiunile ulterioare де unitari
де fond, ?n limita а maximum 10% din valoarea medie а activelor aflate in administrare, valoare calculatA
pentu perioada ultimelor 90 де zile anteriiarA primei zile din luna In care se deruleazA sesiunea де
тавситрАтаге.

Datele де derulare а орегарипii де rAscumpArare sunt prima zi lucrAtoare din luna februarie, respectiv prima
zi lucratoare din luna noiembrie. In cazul in care prima zi а lunii este zi nelucratoare, unitatile де fond vor fi
rAscumpArate hi ziva 1истичноаre imediat urmAtoare.
Vor б luate hi considerare toate cererile inregistrate in perioada derulãrii operapiunii де гйвсишрйтате.
În prima zi а lunii hi care se des%oara operatiunea де rйscumpãrare, Societatea де administrare, va publica
ре siteul propriu valoarea maxima а rascumpararilor care vor fi onorate, hi baza calculului definit anterior.
În cazul in care existй solicitичri in cuantum total mai mare decát valoarea maximä determinatA, acestea vor fi
onorate utilizandu-se metoda "pro-rata".
Авѕситричгйгг1е unitичlilor де fond sunt valabile fumai dacA sunt efectuate in conformitate си prevederile
prospectului де emisiune in vigoare 1а дана efectuãrii гйѕситрйгагii. Аичвситрдтичтг1е se efectueaza mimai hi
valuta де гeferiulä а fondului.
Cererea де тичѕситричгаге este irevocabilã.

• Prospectul де emisiune pct. 5.3.4 — Proccduri pentru niscunipirarca unitApior де fond - Camisioane
де гйнсишрйгаге

Contract де societate civi А pct 12.5 — Emiterea si ыѕситрйrагса unitAtiior де fond — Comisioane де
гйвситрйгап

ÎпсерАпд си data intrarii in vigoare а piczentului prospect де emisiune вЭ рйпа 1а modificarea acestuia де
catre societatea де administrare, comisionul де rascumpArare perceput де 1а investitori va 15 де:
а) maxim 5% din valoarea unitailor де fond гичѕситричгане, dacA rAscumpArarea se face Эпнг-ип termen де
рапй 1а 360 де zile де 1а data subscrierii ипгща1ог де fond,
Ъ) maxim 1,5% dacA тйвситрйтагеа se realizeazA 1а un termen де peste 360 де zile де 1а дана acЪЭziliei
unitичlilor де fond.
Comisionul де rAscumpArare va fi incasat де cAtre Fond.
La rascumpArarea де unitáti де fond 1а plata pdn virament intr-un cont bancar, investitorul suportй costal
oрera1iиni1or bancare percepute fondului pentu plata sumei rйѕситрйгаtв.
Comisioanele pot fi diminuate, pAna 1а nlvelul minim де 1% din valoarea unitatilor де fond rascumpärate.
Comisioanele efective де rйscumpйrare vor fi comunicate де cate Societatea де Administrare си cel pulin 10
zile calendaristice anterioare perioadei де derulare а rAscumpArarilor.
Aceste comisioane де rãscumpárare vor fi comunicate cAtre investitori ,si CNVM, prin publicarea unei note
де informare.
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Ѕе modificil astfel:

• Prospectul де emislune pct. 5.3.4 — Proceduri pentru rãscumpãrarea unitã¢1or де fond - Comisioane
де r8scumpёrare
Contract де societate civil3 pct 12.5 — Emiterea si rãscumpãrarea unitã«il0r де fond — Comisioane де
rйscumpirare
Începâud си data inlr aii în vigoare а prezentului prospect де emisiune ;i рапа 1а modificarea acestuia де
cãtre societatea де administrare си avizarea A.S.F., comisionul де rAscum$rare perceput де 1а investitori va
110%.
La rä scuipararea де unitAti де fond 1а plata prin virament intr-un tont bancar, investitorul suportã costul
оретаfгипг1от bancare percepite fondului pentru plata sumei ráscumpãrate.

