
NOTA CATRE INVESTITORI

Societatea de administrare a investitiilor SIRA SA, cu sediul social in Bucuresti,  Strada 
Finlanda  nr.  25,  Sector   1,  inregistrata  la  Oficiul  Registrului  Comertului  cu  nr. 
J40//914/14.02.1996, CUI 8106253, autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin 
Decizia  256/19.01.2004,  numarul  de  inregistrare  in  Registrul  CNVM  PJR05SAIR/400008,  va 
informeaza ca au survenit urmatoarele modificari ale documentelor fondului deschis 
de investitii “Omninvest”, dupa cum urmeaza:

1.     In cadrul  politicii  de investiti pana la  100 % din activul  fondului  poate fi  
investit  in  valori  mobiliare  şi  alte  titluri  emise  de  societăţi  comerciale 
tranzacţionate pe o piaţă reglementata din Romania si din alte tari membre  
ale Uniunii Europene
Pentru investitiile pe pietele externe, Depozitarul Banca Comerciala Romana 
utilizeaza serviciile de custodie globala ale grupului Erste Bank.

    2.    Investitorii pot subscrie un numar intreg sau fractionat de unitati, pana la  
doua zecimale.

De  asemenea  va  informam  ca  s-au  actualizat  documentele  fondului  in 
conformitate  cu deciziile CNVM nr. 1117/28.05.2008 si nr. 1578/04.08.2008 
referitoare la denumirea societatii de administrare, componenta Consiliului de 
Administratie si autorizarea conducatorilor astfel:

- noua denumire a societatii este „ Societatea de administrare a investitiilor 
SIRA SA”, prescurtat SAI SIRA SA;

- consiliul de administratie este format din:
• Olteanu Marius Dorel – Presedinte;
• Toma Camelia – Vicepresedinte;
• Neacsu Alina Dana – Membru.

- conducatorii  societatii  sunt  Domnul  Olteanu  Marius  Dorel  si  Domnul 
Anghel-Grigore Adrian.

Modificarile mentionate intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii  prezentei 
note.
 
In intervalul dintre data publicarii prezentei note si data intrarii in vigoare a modificarilor este 
permisa rascumpararea numai integrala a detinerilor investitorilor.

Documentele fondului, cu modificarile mentionate, pot fi  obţinute de la Sediul societăţii   de 
Administrare  a  Investiţiilor  SIRA  SA,  de  pe  pagina  de  web  www.sai-sira.ro   sau  printr-o   
solicitare transmisa la   office@sai-sira.ro  .    

Olteanu Marius Dorel
Presedinte – Director General 12.09.2008
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