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FDI OMNINVEST 
     

Nr. Reg. ASF. CSC06FDIR/400015 

Decizie Nr. 2433/26.05.2004 ISIN ROFDIN0000T7 

 
Fondul FDI OMNINVEST este administrat de SAI SIRA 

S.A., CUI 8106253, J40/914/1996, autorizată prin Decizia 

ASF: D 256/19.01.2004, înscrisă în Registrul ASF cu Nr. 

PJR05SAIR/400008, adresa București, Str. Lainici nr. 44 - 

46, Etaj 1, Ap. 4, Sector 1, Telefon 021-230.00.78/79, Fax 

021-230.45.50, www.sai-sira.ro  

 

Obiective și politica de investiții 
 

Obiectivul fondului este concretizat în creșterea de capital în 

vederea obținerii unei rentabilități ridicate, superioare ratei 

inflației, în condiții de lichiditate ridicată. Politica de 

investiții se bazează pe utilizarea de acțiuni tranzacționate pe 

piețe reglementate, pe depozite bancare și instrumente 

derivate pentru protejarea împotriva riscurilor generate de 

variația valorilor mobiliare.  

Investiția în unități de fond FDI OMNINVEST poate fi 

lichidată la orice moment (în zilele bancare lucrătoare), cu 

mențiunea perceperii comisioanelor de răscumpărare găsite la 

capitolul Cheltuieli aferente FDI OMNINVEST. Fondul nu 

distribuie dividende, câștigul din plasamente se regăsește în 

creșterea valorii unității de fond. Principiul care stă la baza 

alegerii activelor în care investim este ca valoarea intrinsecă 

a lor sa nu fie depăşită de valoarea de piață, în cazul acțiunilor 

să fie distribuitoare de dividende iar în cazul instrumentelor 

cu venit fix să aibă un randament peste media pieței. 

Utilizarea tehnicilor de arbitraj poate influența performanța 

fondului, atât pozitiv cât și negativ. 

Costurile de tranzacționare se plătesc din activele fondului în 

plus față de comisioanele și cheltuielile stabilite la rubrica 

Comisioane și cheltuieli aferente FDI OMNINVEST a 

prezentului document. 

Recomandare: acest fond nu este recomandat investitorilor 

care doresc să își retragă banii în termen de 5 ani.  

 

Profilul de risc și randament 
 

Indicatorul ISRR (Indicator Sintetic de Risc și Randament) 

măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul în FDI 

OMNINVEST. Indicatorul nu este o măsură a riscului de 

pierdere a sumei investite ci o măsură a creșterilor și a 

scăderilor de valoare înregistrate anterior de către Fond. 

Fondul este încadrat în categoria Fonduri de acțiuni.  

Plasamentele sunt orientate în principal pe investiții în 

acțiuni. 

Risc redus   Risc ridicat 
 

În general randamente reduse            În general randamente mari 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Încadrarea în profilul de risc cu nivelul cel mai scăzut nu 

înseamnă că fondul este lipsit de riscuri. 

Referitor la indicatorul de risc, acesta prezintă anumite 

limitări, datele istorice anterioare nefiind o garanție a 

rezultatelor viitoare, profilul de risc indicat nefiind garantat și 

putând fi modificat de către administrator pe parcursul 

operării fondului FDI OMNINVEST.  

Motivul încadrarii fondului în categoria amintită mai sus 

derivă din politica de investiții, detaliată la capitolul anterior. 

Menționăm că există posibilitatea obținerii în egală măsură 

atât a câștigurilor cât și a pierderilor. 

Riscurile relevante pentru FDI OMNINVEST care nu sunt 

cuprinse în ISRR: 

- Riscul de credit apare în legatură cu orice fel de creanţă, şi 

constă în riscul ca debitorii, să nu fie capabili să-şi 

îndeplinească obligaţiile din cauza lipsei de solvabilitate, a 

falimentului sau a altor cauze de aceeaşi natură. Gradul la 

care fondul este expus la acest risc e 0-20%, impactul poate 

fi de 0-20% din activul net, iar probabilitatea de apariție este 

scăzută. 

- Riscul de lichiditate reprezintă riscul de a nu putea vinde 

într-un interval scurt de timp un instrument financiar/poziţie 

deţinută fără a afecta semnificativ preţul acestuia. Gradul la 

care fondul este expus la acest risc e 0-100%, impactul poate 

fi de 0-100% din activul net, iar probabilitatea de apariție este 

scăzută. 

- Riscul de contraparte se refera la probabilitatea ca o parte la 

un contract să nu isi poată onora parțial sau în totalitate 

obligațiile. Acest risc se referă la toate contractele încheiate 

în numele fondului.  Gradul la care fondul este expus la acest 

risc e 0-10%, impactul poate fi de 0-10% din activul net, iar 

probabilitatea de apariție este scăzută. 

- Riscul operational reprezinta riscul de pierdere rezultat din 

erori umane sau de sistem la nivelul societății de administrare 

sau ca rezultat al unor factori externi. Gradul la care fondul 

este expus la acest risc e 0-10%, impactul poate fi de 0-10% 

din activul net, iar probabilitatea de apariție este scăzută. 

- Riscul de faliment reprezinta riscul unei societati de a nu 

rambursa sume împrumutate în condiții stabilite anterior în 

baza unui contract cu terții sau de a nu putea onora obligații 
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asumate anterior. Gradul la care fondul este expus la acest risc 

e 0-20%, impactul poate fi de 0-20% din activul net, iar 

probabilitatea de apariție este scăzută. 

- Riscul instrumentelor derivate. Fondul poate folosi 

instrumente financiare derivate pentru a proteja parțial 

portofoliul sau în condiții adverse de piață sau pentru efectul 

de levier în condiții de piață crescătoare. Impactul poate fi atât 

pozitiv cât și negativ asupra VUAN și asupra investitorilor, 

în funcție de corelarea pieței de capital românești cu cele 

externe, dar este limitat datorită ponderii maxime de 10% pe 

care instrumentele derivate o pot avea in activul net. Gradul 

la care fondul este expus la acest risc e 0-10%, impactul poate 

fi de 0-10% din activul net, iar probabilitatea de apariție este 

scăzută. 

 

Comisioane și cheltuieli 
Comisioanele pe care le plătiți în calitate de investitori ai 

acestui fond sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de 

funcționare ale fondului, inclusiv cele pentru marketing și 

distribuție. Aceste comisioane reduc potențialul de creștere al 

investiției dumneavoastră. 

Comisioane aferente dobândirii sau renunțării la 

calitatea de investitor 

Comision de subscriere* 0.7% din valoarea unitară 

a activului net 

Comision de 

răscumpărare* 

3.8% din valoarea unitară 

a activului net 

Aceasta este valoarea maximă pe care o veți 

plăti/primi înainte de subscrierea/după răscumpărarea 

unităților de fond. În anumite situații puteți plăti mai 

puțin. 

Nivelul anual al comisioanelor plătite din activul 

fondului 

Comisioane curente 5.43% / an din activul net 

pentru calcul comisioane 

Comisioane percepute din activul Fondului în condiții 

specifice 

Comision de performanță Nu există. 

*Cheltuieli suportate în mod direct de către investitor la 

momentul operațiunii. Acestea sunt detaliate în Prospectul de 

emisiune al fondului. 

Valoarea comisioanelor curente este determinată pe baza 

comisioanelor aferente anului anterior și de aceea poate varia 

de la un an la celălalt. În valoarea respectivă sunt incluse: 

comisionul de depozitare, custodie și de administrare. 

Comisioanele care nu au fost incluse în comisioanele curente 

sunt cele de tranzacționare, de decontare, de procesare 

transferuri, și de evenimente corporative. Investitorul poate 

afla valoarea efectivă a comisioanelor de subscriere și de 

răscumpărare de la SAI SIRA. Valoarea cheltuielilor curente 

se bazează pe cheltuielile din anul trecut, pentru anul care s-

a încheiat la 31 Decembrie. 

Pentru orice informații suplimentare privind comisioanele, vă 

rugăm să consultați pagina 12, Pct. 7 – Comisioane și 

cheltuieli din Prospectul de Emisiune, disponibil la adresa 

http://www.sai-sira.ro/pdf/09/OMNINVEST%20-

%20Prospect%2010.2017.pdf  

 

Performanța anterioară a fondului 
FDI OMNINVEST a fost lansat in 30.10.1997, fiind 

denominat in Lei.  

Performanța anterioară nu reprezintă o garanție a 

rezultatelor viitoare.  

Performanțele anterioare prezentate conțin toate 

comisioanele incluse, fiind rezultatul net al administrării. 

Moneda în care s-au efectuat calculele este RON.  

 
 
Informații practice  
Depozitarul fondului este BCR S.A. Orice informații 

suplimentare (Prospect de Emisiune, Raportări periodice sau 

situații financiare) sau valoarea unității de fond pot fi 

solicitate sau regăsite la sediul administratorului, la adresa 

web: www.sai-sira.ro sau e-mail la: office@sai-sira.ro. 

Informațiile suplimentare sunt furnizate gratuit. Limba în 

care sunt disponibile este limba română.  

SAI SIRA S.A. nu reține la sursa impozitul datorat pe 

câștigul realizat. Legislația fiscală a României poate 

influența situația fiscală personală a investitorului.  

SAI SIRA S.A. nu poate fi considerată responsabilă decât în 

baza declarațiilor din acest document care induc în eroare 

sau sunt inexacte și necoerente cu părtile corespondente din 

prospectul Fondului.  

Acest fond este autorizat în România și reglementat de ASF 

(Autoritatea de Supraveghere Financiară).  

SAI SIRA S.A. este autorizată în Romania și reglementată 

de ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară).  

Aceste informații cheie destinate investitorilor sunt exacte la 

data de 31.12.2017. 

 

Aprobat,    Avizat,  

……………   …………..  

Director General   Control Intern 
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