
                                             
RAPORT DE ACTIVITATE LA 31.12.2019  

  
 
1. Informatii generale 
  
FDI OMNINVEST este autorizat de catre ASF prin Decizia 1852/07.04.2004 şi a primit numărul de înregistrare 
0015 în Registrul ASF. Documentele fondului (Prospect de emisiune, document informatii cheie destinate 
investitorilor, contract de societate civila si regulile fondului) pot fi consultate la sediul societatii de administrare din 

Bucuresti, Strada Lainici nr. 44-46, Et. 1, Ap.4, Sector 1 si pe pagina de web a societatii la adresa www.sai-sira.ro 
FDI OMNINVEST are ca obiectiv plasarea diversificata a fondurilor băneşti acumulate, în condiţii avantajoase şi 
profitabile, în valori mobiliare şi în active lichide, avându-se în vedere asigurarea unei creşteri pe termen mediu si 
lung a investiţiei efectuate, deci un randament total ridicat. 
Este important de ştiut faptul ca, de la reautorizarea fondului, implicit şi în perioada analizata în acest raport, FDI 
OMNINVEST nu a luat cu împrumut sume de bani pentru a plăti contravaloarea unităţilor de fond răscumpărate şi 

nici pentru operatiuni de subscriere prin exercitarea drepturilor de preemţiune.  
Subscrierea si rascumpararea unitatilor de fond se realizeaza in mod continuu la sediul SAI SIRA SA din Str. Lainici 
nr. 44-46, Et.1, Ap. 4, Sector 1, Bucuresti . 
Depozitarul fondului este BANCA COMERCIALA ROMANA SA, cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, 
cod 030023, inmatriculata la ORC sub nr. J40/90/23.01.1991, Cod Unic de Inregistrare R361757, inscrisa in 
Registrul Bancar sub nr.RB-PJR-40-008/1999, inscrisa in Registrul ASF sub nr. PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006. 
 

 
2. Informatii despre administratorul fondului 
 
Administratorul fondului este SAI SIRA SA, societate de administrare a investitiilor autorizata prin Decizia A.S.F. nr. 
256 / 19.01.2004, avand numarul de inregistrare in Registrul Public ASF PJR05SAIR / 400008, inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului sub numarul J40/914/1996, CUI 8106253 cu sediul social in Bucuresti, Strada Lainici nr. 44-
46, Et. 1, Ap.4, Sector 1. 

SAI SIRA SA si-a inceput activitatea in anul 1996 fiind o companie dinamica, inovatoare, orientata catre obtinerea 
de performante prin protejarea capitalului administrat. Cu active totale in portofoliu de peste 69 de milioane de lei 
societatea administreaza trei fonduri de investitii, oferind investitorilor o paleta investitionala diversificata, atat din 
punct de vedere al tipului de investitie ( actiuni, obligatiuni, unitati de fond, instrumente financiare derivate, etc. ) 
cat si al valutei de investitie ( RON, CAD, EUR, USD ) 
La data de 31.12.2019 societatea are un capital social in suma de 1.977.500 lei respectand prevederile legale 
privind cerintele de capital pentru societatile de administrare a investitiilor. 

 
 
3. Obiectivele fondului 
 
Fiind un fond orientat spre piata de capital, politica de investiţii s-a bazat, in principal, pe actiunile cotate la BVB. 
Pentru a atinge obiectivele propuse, SAI SIRA SA în calitate de Administrator al FDI OMNINVEST, a diversificat 
portofoliul de actiuni al fondului, în vederea obţinerii unui randament cât mai ridicat, în conditiile unei dispersii cat 

mai mare a riscului si a unei lichiditati ridicate. 
Strategia de investitii vizeaza monitorizarea evenimentelor importante care se produc la nivelul societatilor din 
portofoliul FDI OMNINVEST, asigurarea exercitarii drepturilor de vot in conformitate cu obiectivele si politica de 
investitii si prevenirea sau administrarea eventualelor conflicte de interese care decurg din exercitarea drepturilor 
de vot. 
SAI SIRA SA monitorizeaza cu atentie emitentii din cadrul portofoliului FDI OMNINVEST pentru a  determina 
momentul si modul de exercitare a drepturilor de vot aferente instrumentelor detinute in portofoliul administrat, in 

beneficiul exclusiv al investitorilor in FDI OMNINVEST. 
Societatea de administrare a investitiilor SIRA SA va urmari si in continuare realizarea unor plasamente care sa 
permita obtinerea unor randamente superioare in conditiile unei lichiditati ridicate si a unui control strict al riscului 
asumat. 
 
 

 
 
 

http://www.sai-sira.ro/


4. Politica de investitii a fondului in anul 2019 
 
Promovarea pieţei de capital româneşti la statutul de Piaţă Emergentă, numărul mare de emisiuni de obligaţiuni 
care s-au listat în acest an, precum şi înfiinţarea companiei ce urmează să devină contraparte centrală au 
reprezentat în anul 2019 elemente foarte importante pentru dezvoltarea viitoare a pieţei de capital autohtone. 
La nivelul capitalizării, evoluţia din 2019 a adus un plus semnificativ, valoarea de piaţă a companiilor listate la BVB 
urcând cu 26,4%, sfarsit de decembrie 2019, iar din perspectiva randamentelor, anul 2019 a fost cel mai bun din 
ultimii aproape 10 ani. 
Anul 2019 a inceput sub efectele OUG 114/2018 care a generat scaderi accentuate ale preturilor actiunilor in luna 
decembrie 2018, fondul achizitinand pachete de actiuni la cele mai importante societati listate la BVB, mizand pe 
faptul ca pretul respectivelor actiuni va creste, in principal datorita potentialelor dividende care ar urma sa fie 
acordate de respectivele companii. In partea a doua a anului, pe masura ce cotatiile actiunilor au crescut, s-au 
efectuat vanzari, din sumele rezultate s-au facut investiti si in cadrul altor piete din cadrul UE, mizandu-se pe o 
diversificare a portofoliului. 
Fondul investeste preponderent in actiuni ale societatilor cu o situatie financiara solida, fiind preferate societatile cu 
un potential ridicat de crestere a valorii actiunilor. 
 
 

 
 
 
5. Situatia patrimoniala a fondului 
  
În decursul anului 2019, activul net a înregistrat o crestere de 25,33% ajungând la 31 decembrie la o valoare 
de 1.405.781,25 lei. Numărul de unităţi de fond aflate în circulaţie a ajuns la valoarea de 372.981,65 in scadere 

cu 0,70% fata de sfarsitul anului 2018.  
Valoarea unitara a activului net (VUAN) a urmat şi în perioada analizata un trend influentat in mare 
masura de evolutia pietei de capital si de politica de investitii, nivelul său minim fiind cel de la 
14.01.2019, de 2,9421 lei, iar cel maxim de 3,7922 lei, înregistrându-se in 29.11.2019.  
In perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, valoarea unitară a activului net a crescut cu 26,21 % atingând valoarea de 
3,7690 lei la data de 31.12.2019.  
 



 
 
 

 
 
 
Situaţia activelor şi obligaţiilor fondului la 31.12.2019, precum şi situaţia detaliată a investiţiilor la 31.12.2019 sunt 
prezentate în anexă. 
 
 
6. Situatia veniturilor, a cheltuielilor fondului si a conturilor de capital 
 
În conformitate cu legislaţia în vigoare, evaluarea activelor se face pe categorii de investitii, iar obligaţiile fondului 
(cheltuielile cu comisionul de administrare, de depozitare si custodie, cheltuielile cu comisioanele datorate SSIF, 
comisioanele bancare si comisioanele si taxele datorate ASF) precum si sumele datorate ca plată a unităţilor de 
fond răscumpărate dar neîncasate de membrii care au solicitat răscumpărările respective si impozitul pe venitul 
global al membrilor ce au efectuat răscumpărări se evidentiaza distinct. 
 
Fondul a obtinut venituri totale de 1.286.162,97 lei, din care 1.286.159,51 lei venituri financiare. Veniturile obtinute 
din plasamentele realizate de fond au fost reinvestite cu respectarea prospectului de emisiune al fondului si a 
reglementarilor legale in vigoare. 
Cheltuielile totale ale fondului aferente anului 2019 au fost de 990.055,61 lei si constau in cheltuieli cu 
administrarea, depozitarea si custodia, cu intermedierea tranzactiilor, cu diferentele de curs valutar, cu diferentele 
negative ale cotatiilor valorilor mobiliare, cu comisioanele bancare si cu comisionul ASF. Cheltuielile financiare au 
fost in suma de 904.837,73 lei. 
Profitul net al investitiei, respectiv rezultatul exercitiului a fost de 296.107,36 lei . 
 



Capitalul privind unitatile de fond a fost la sfarsitul lui decembrie 2019 de 372.981,65 lei , iar primele de emisiune 
aferente unitatilor de fond la sfarsitul anului 2019 au ajuns la valoarea de 736.692,25 lei. 
 
 
Subscrierea de unităţi de fond. 
 
Unitatile de fond ale FDI Omninvest sunt distribuite prin intermediul SAI SIRA SA la sediul social al acesteia din Str. 
Lainici nr. 44-46 Et. 1 Ap. 4 Sector 1 Bucuresti.  
Persoanele fizice sau juridice care doresc să devină Investitori, vor completa un formular de subscriere si vor 
prezenta documentele solicitate. Formularul de subscriere odată transmis la sediul administratorului este irevocabil. 
Comisionul de subscriere este de 0,7 % din sumele nete subscrise pentru achizitionarea de unitati de fond, daca 
aceste sume sunt mai mici de 100.000 RON si de 0,5 % din sumele nete subscrise pentru achizitionarea de unitati 
de fond atunci cand acestea sunt mai mari sau egale cu 100.000 RON.  
Pentru răscumpărarea unităţilor de fond se completează un formular de răscumpărare. Formularul de răscumpărare 
odată depus la sediul administratorului este irevocabil. 
Comisionul de răscumpărare - este comisionul perceput de Fond pentru acoperirea costurilor de răscumpărare. 
Acest comision este: 
 - 3,8 % din valoarea unitara a activului net, daca răscumpărarea unităţii de fond este solicitata intr-un 
termen mai mic de 365 de zile inclusiv de la achiziţionarea acesteia; 
 - 1 % din valoarea unitara a activului net, daca răscumpărarea unităţii de fond este solicitata intr-un termen 
cuprins intre 366 şi 730 de zile de la achiziţionarea acesteia; 
 - 0 % din valoarea unitara a activului net, daca răscumpărarea unităţii de fond este solicitata intr-un termen 
mai mare de 730 de zile de la achiziţionarea acesteia. 
 
Comisioanele de subscriere si comisioanele de rascumparare pot fi modificate de societatea de administrare cu 
autorizarea ASF. Societatea de administrare este obligata să facă public noul nivel al comisioanelor de subscriere 
sau de răscumpărare cu cel puţin 10 zile înaintea intrării lor în vigoare. Pentru informarea investitorilor, nivelul 
comisioanelor va fi prezentat şi în rapoartele periodice. 
 
 
7. Modificari in documentele fondului 
 
In anul 2019 in luna septembrie au fost modificate documentele fondului FDI Omninvest: Contract de societate, 
reguli si prospect ca urmare a alinierii la prevederile Legii 29 / 2017 si Regulamentului 2365 / 2015. 
 
 
8. Aplicarea principiilor de guvernata corporativa  
 
In conformitate cu prevederile articolului 49, alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, societatea a avut in vedere 
respectarea principiilor de guvernanta corporativa prin:  
a) asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;  
b) alocarea adecvată şi separarea corespunzătoare a responsabilităţilor;   
c) administrarea corespunzatoare a riscurilor/managementul riscurilor;  
d) adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern 
e) asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informaţiilor;  
f) aplicarea unor proceduri operaționale solide, care să împiedice divulgarea informațiilor confidențiale.  
 
Actul constitutiv, reglementarile interne, politicile si procedurile societatii sunt elaborate in conformitate cu 
prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 2 / 2016 privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativa de catre 
entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de A.S.F. 
In anul 2019 conducerea executiva si-a insusit responsabilitatile prevazute in Regulamentul mai sus mentionat in 
vederea dezvoltarii guvernantei corporative in conditiile aplicarii celor mai bune practice si realizarii unui 
management prudent. 
Persoanele care detin functii cheie isi desfasoara activitatea conform prevederilor prezentului regulament. 
Reprezentantul compartimentului de administrare a riscului a luat toate masurile pentru conformarea la prevederile 
regulamentului : au fost respectate politicile si procedurile instituite conform cu prevederile Regulamentului. 
Conducerea executiva a analizat activitatea desfasurata de catre societate si perspectivele de dezvoltare ale 
acesteia, s-a asigurat de respectarea cerintelor privind exernalizarea activitatii de audit intern si a serviciilor IT.  
In cursul anului a fost efectuata evaluarea anuala continua a personalului de catre conducerea executiva, in scopul 
asigurarii faptului ca membrii conducerii și persoanele care dețin funcții - cheie indeplinesc in permanenta cerintele 
de buna reputatie si integritate, conform reglementarilor legale in vigoare.  



Conducerea executiva a analizat eficienta sistemului de administrare a riscului, constatandu-se functionarea in mod 
adecvat a acestuia si a luat la cunostinta de rapoartele privind activitatea de administrare a riscului si activitatea 
ofiterului de conformitate. 
9. Evenimente aferente anului 2019 
 
In cursul anului 2019 la nivelul SAI SIRA SA au avut loc urmatoarele evenimente corporative : 
 
1. În trimestrul I al anului 2019 societatea a primit Atestatul ASF nr. 3/14.03.2019 prin care se certifică 
înregistrarea în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA) precum și înscrierea în Registrul 
ASF (AFIAI) cu nr. PJR08AFIAI/400001.  
2. Conform hotărârii AGA din 16 Martie 2019 au fost revocați din funcția de membri ai Consiliului de      
Administrație și ai Comitetului de Audit domnii Ștefan Dumitru și Lucian Fulea. Pentru funcțiile de membru în 
Consiliul de Administrație rămase vacante în urma acestei revocări au fost aleși domnul Ion Mincu Rădulescu 
(membru și Vicepreședinte al Consiliului de Administrație) și domnul Cătălin Nichifor (membru al Consiliului de 
Administrație). Conform hotărârii AGA din 16 Martie 2019 domnul Marius Olteanu a fost ales în funcția de 
Președinte al Consiliului de Administrație. Modificările structurii Consiliului de Administrație al societății au fost 
supuse aprobării Autorității de Supraveghere  
 
 
 
 
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare. 
 
 
 
 
 
 
Societatea de Administrare a Investiţiilor SIRA SA 
 
 
Marius OLTEANU 
Director General 
 
Intocmit, 
Tania MALUREANU 
Director General Adjunct 
 
Verificat, 
Eduard ERDELI 
Compartiment Control Intern 



Raportare saptamanala a activelor si obligatiilor F.D.I. OMNINVEST

in perioada 27.12.2019  -  31.12.2019

Nr. 

crt
Element Suma plasata

Valoare 

actualizata

Pondere 

valoare 

actualizata in 

total active

Suma plasata
Valoare 

actualizata

Pondere valoare 

actualizata in 

total active

Suma plasata
Valoare 

actualizata

Pondere 

valoare 

actualizata 

in total 

active

RON RON % RON RON % RON RON %

1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare: 1.027.279,24 72,555 1.029.527,75 72,596 1.029.153,02 72,581

 1.1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau 

tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:                        812.302,94 57,372 814.510,44 57,434 814.510,44 57,443

 - actiuni (RO), din care: 812.302,94 57,372 814.510,44 57,434 814.510,44 57,443

 actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) 

(RO) 0,00 811.316,54 57,302 0,00 813.524,04 57,364 0,00 813.524,04 57,374

actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile 

lucratoare) (RO) 0,00 986,40 0,070 0,00 986,40 0,070 0,00 986,40 0,070

 - obligatiuni (RO), din care: 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000

 obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO) 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000

 1.2 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau 

tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM)               0,00 160.470,31 11,334 0,00 160.511,31 11,318 0,00 160.136,58 11,294

 - actiuni (SM), din care: 160.470,31 11,334 160.511,31 11,318 160.136,58 11,294

 actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) 0,00 160.470,31 11,334 0,00 160.511,31 11,318 0,00 160.136,58 11,294

 1.3 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala 

a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata 

dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si 

deschisa publicului, aprobate de ASF (ST) 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000

 1.4 Valori mobiliare nou emise 0,00 25.910,00 1,830 0,00 25.910,00 1,827 0,00 25.910,00 1,827

 1.5 Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la 

art.83 (1) lit. a) din OUG nr.32/2012 din care: 28.596,00 2,020 28.596,00 2,016 28.596,00 2,017

Valori mobiliare, din care: 28.596,00 2,020 28.596,00 2,016 28.596,00 2,017

 Actiuni neadmise la tranzationare 0,00 28.596,00 2,020 0,00 28.596,00 2,016 0,00 28.596,00 2,017

 Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000

 Obligatiuni corporative neadmise la tranzationare 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000

 Efecte de comert (bilete la ordin, CEC-uri, Cambii) 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000

2  Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata, din care: 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000

3 Disponibil in cont curent si numerar 49.714,16 3,511 49.683,05 3,503 49.690,54 3,504

4 Depozite bancare, din care: 223.753,49 15,803 223.794,70 15,781 223.806,39 15,784

 4.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) 223.739,63 223.753,49 15,803 223.781,21 223.794,70 15,781 223.794,70 223.806,39 15,784

        BANCA COMERCIALA ROMANA 223.739,63 223.753,49 15,803 223.781,21 223.794,70 15,781 223.794,70 223.806,39 15,784

        BRD - GSG 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000

        PATRIA BANK 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000

        VISTA BANK 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000

5 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:

0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000

6 Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, 

din care: 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000

7 Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o 

piata reglementata, art.82 lit g) din OUG nr.32/2012, din care: 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000

8 Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C./F.I.A., din care: 114.705,48 8,101 114.756,10 8,092 114.883,77 8,102

Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C./F.I.A., admise la tranzationare 30.900,00 2,182 30.900,00 2,179 30.900,00 2,179

Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C./F.I.A., neadmise la 

tranzationare
83.805,48 5,919 83.856,10 5,913 83.983,77 5,923

9 Dividende sau alte drepturi de incasat 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000

Dividende de incasat 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000

Principal si cupoane de incasat 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000

10 Alte active 407,02 0,029 407,02 0,029 407,02 0,029

 Sume in tranzit 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000

 Sume virate la S.S.I.F. 0,00 407,02 0,029 0,00 407,02 0,029 0,00 407,02 0,029

 Sume in curs de rezolvare 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000

 Sume in curs de deontare, din care: 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000

     Sume aferente decontarii tranzactiilor de cumparare 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000

     Sume aferente decontarii tranzactiilor de vanzare 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000

11 ACTIV TOTAL 1.415.859,39 100,000 1.418.168,62 100,000 1.417.940,74 100,000

12 CHELTUIELILE FONDULUI 11.332,54 11.952,56 12.159,49

- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a 

investitiilor 4.926,02 5.472,30 5.654,56

- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului 975,65 1.049,38 1.074,06

- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor 0,00 0,00 0,00

- Cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate A.S.F. 0,00 5.430,87 0,00

- Cheltuieli cu Auditul Financiar 0,00 0,00 0,00

- Rascumparari de platit 5.430,87 0,00 5.430,87

- Comision Subscriere 0,00 0,00 0,00

13 ACTIV NET 1.404.526,86 1.406.216,06 1.405.781,25

14 Numar unitati de fond / actiuni in circulatie, din care detinute de: 372.981,65 372.981,65 372.981,65

- persoane fizice 129.544,00 129.544,00 129.544,00

- persoane juridice 243.437,65 243.437,65 243.437,65

15 Valoare unitara a activului net (VUAN) 3,7657 3,7702 3,7690

16 Numar investitori, din care: 4.187 4.187 4.187

- persoane fizice 4.115 4.115 4.115

- persoane juridice 72 72 72

31.12.201927.12.2019 30.12.2019

 



FDI OMNINVEST - Situatia detaliata a investitiilor la data de 31.12.2019

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sisem alternativ de tranzactionare din Romania

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Emitent Simbol actiune Cod ISIN

Data ultimei 

sedinte in care s-

a tranzactionat

Nr. actiuni 

detinute
Valoare nominala Valoare actiune Valoare totala

Pondere in 

capitalul social 

al emitentului

Pondere in 

activul total al 

O.P.C.V.M.

lei lei lei % %

AEROSTAR BACAU ARS ROAEROACNOR5 30.12.2019 6.000 0,3200 5,3500 32.100,00 0,004 2,264

ALTUR SA SLATINA ALT ROALTCACNOR1 30.12.2019 750.000 0,1000 0,0360 27.000,00 0,091 1,904

ALUMIL S.A. ALU ROALUMACNOR8 30.12.2019 30.000 0,2000 0,6940 20.820,00 0,096 1,468

ANTIBIOTICE IASI ATB ROATBIACNOR9 30.12.2019 15.000 0,1000 0,5080 7.620,00 0,002 0,537

ARTROM SLATINA ART ROARTFACNOR1 30.12.2019 1.000 2,5100 5,9000 5.900,00 0,001 0,416

Banca Carpatica PBK ROBACRACNOR6 30.12.2019 100.000 0,1000 0,1095 10.950,00 0,003 0,772

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI BNET ROBNETACNOR1 30.12.2019 30.000 0,1000 0,9640 28.920,00 0,026 2,040

BUCUR OBOR SA BUCURESTI BUCU ROBUCUACNOR8 19.12.2019 2.000 0,1000 16,1000 32.200,00 0,015 2,271

BUCUR SA Bucuresti BUCV ROBUCVACNOR6 30.12.2019 25.000 0,1000 0,3320 8.300,00 0,030 0,585

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA TEL ROTSELACNOR9 30.12.2019 3.500 10,0000 19,7500 69.125,00 0,005 4,875

CONPET S.A COTE ROCOTEACNOR7 30.12.2019 700 3,3000 79,6000 55.720,00 0,008 3,930

ELECTRICA EL ROELECACNOR5 30.12.2019 3.000 10,0000 10,6500 31.950,00 0,001 2,253

MECANICA CEAHLAU MECF ROMECFACNOR0 12.12.2019 10.000 0,1000 0,1630 1.630,00 0,004 0,115

PETROM S.A. SNP ROSNPPACNOR9 30.12.2019 225.000 0,1000 0,4470 100.575,00 0,000 7,093

Practic Bucuresti PRBU ROPRBUACNOR6 20.11.2019 36 69,0000 790,0000 28.440,00 0,006 2,006

ROMCARBON ROCE ROROCEACNOR1 30.12.2019 150.000 0,1000 0,1200 18.000,00 0,057 1,269

ROMPETROL RAFINARE S.A. RRC ROPTRMACNOR5 30.12.2019 200.000 0,1000 0,0500 10.000,00 0,000 0,705

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PTR ROPESAACNOR0 30.12.2019 60.000 0,1000 0,3560 21.360,00 0,022 1,506

ROPHARMA SA BRASOV RPH ROIAFRACNOR4 30.12.2019 50.000 0,1000 0,2820 14.100,00 0,010 0,994

AAGES S.A. AAG ROAAGEACNOR7 30.12.2019 20.000 0,2000 2,7600 55.200,00 0,200 3,893

SINTEZA SA STZ ROSTZOACNOR8 19.12.2019 5.000 0,1500 0,3000 1.500,00 0,008 0,106

SNTGN TRANSGAZ TGN ROTGNTACNOR8 30.12.2019 125 10,0000 360,0000 45.000,00 0,001 3,174

SOCEP S.A. SOCP ROSOCPACNOR5 30.12.2019 132.903 0,1000 0,5000 66.451,50 0,039 4,686

SSIF BROKER SA BRK ROBRKOACNOR0 30.12.2019 250.000 0,1600 0,0848 21.200,00 0,074 1,495

TRANSILVANIA BROKER Asig TBK ROTBKAACNOR5 30.12.2019 2.000 0,2000 14,2000 28.400,00 0,080 2,003

UNIREA SHOPPING CENTER SA Bucuresti SCDM ROSCDMACNOR5 18.12.2019 893 2,5000 55,0000 49.115,00 0,032 3,464

VRANCART ADJUD VNC ROVRJUACNOR7 30.12.2019 141.597 0,1000 0,1550 21.947,54 0,014 1,548

TOTAL 813.524,04 57,374

2. Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Emitent Simbol actiune COD ISIN

Data ultimei 

sedinte in care s-

a tranzactionat

Nr. actiuni 

detinute
Valoare nominala Valoare actiune Valoare totala

Pondere in 

capitalul social 

al emitentului

Pondere in 

activul total al 

OPCVM

lei lei lei % %

ROMRADIATOARE S.A. RRD RORRDBACNOR8 03.07.2019 600 1,6300 1,6440 986,40 0,004 0,070

TOTAL 986,40 0,070

II. Valori mobiliare si instrumente monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru

Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare - denominate in EURO

Emitent Cod ISIN

Data ultimei 

sedinte in care s-a 

tranzactionat

Nr. actiuni 

detinute

Valoare 

nominala*
Valoare actiune

Curs Valutar 

BNR EUR / RON
Valoare totala

Pondere in 

capitalul social 

al emitentului

Pondere in 

activul total al 

O.P.C.V.M.

EUR EUR lei lei % %

CON.GY DE0005439004 30.12.2019 80 0,0000 115,2600 4,7793 44.068,97 0,000 3,108

PORR AG AT0000609607 30.12.2019 500 0,0000 15,4400 4,7793 36.896,20 2,602

RENAULT SA FR0000131906 31.12.2019 200 0,0000 42,1800 4,7793 40.318,17 0,000 2,843

TOTAL 121.283,34 8,553  



Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare - denominate in BGN

Emitent Cod ISIN

Data ultimei 

sedinte in care s-a 

tranzactionat

Nr. actiuni 

detinute

Valoare 

nominala*
Valoare actiune

Curs Valutar 

BNR BGN / RON
Valoare totala

Pondere in 

capitalul social 

al emitentului

Pondere in 

activul total al 

O.P.C.V.M.

BGN BGN lei lei % %

Chimimport AD-Sofia BG1100046066 30.12.2019 10.000 0,0000 1,5900 2,4436 38.853,24 0,004 2,740

TOTAL 38.853,24 2,740

VII. Valori mobiliare nou emise
1. Actiuni nou emise

Emitent
Nr. actiuni 

detinute
Valoare nominala Valoare actiune Valoare totala

Pondere in 

capitalul social al 

emitentului

Pondere in 

activul total al 

O.P.C.V.M.

lei lei lei % %

NOROFERT SA 2591 10,0000 10,0000 25.910,00 0,200 1,827

TOTAL 25.910,00 1,827

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la Art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.32/2012

VIII. 1. Alte valori mobiliare mentionate la Art. 83 alin.(1) lit a) din O.U.G. nr.32/2012

1. Actiuni neadmise la tranzactionare

Emitent
Nr. actiuni 

detinute
Valoare nominala Valoare actiune Valoare totala

Pondere in 

capitalul social al 

emitentului

Pondere in 

activul total al 

O.P.C.V.M.

lei lei lei % %

SANEX SA CLUJ 30.000 0,2000 0,9532 28.596,00 0,017 2,017

TOTAL 28.596,00 2,017

IX. Disponibil in conturi curent si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca Valoare curenta
Pondere  in activul 

total al O.P.C.V.M.

lei %

BANCA COMERCIALA ROMANA 0,00 0,000

BRD 43,31 0,003

PATRIA BANK 4.885,07 0,345

Numerar in casierie 0,00 0,000

TOTAL 4.928,38 0,348

2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in EUR

Denumire banca Valoare curenta
Curs Valutar BNR 

EUR/RON

Valoare 

actualizata

Pondere  in 

activul total al 

O.P.C.V.M.

EUR lei lei %

BANCA COMERCIALA ROMANA 9.346,99 4,7793 44.672,07 3,150

TOTAL 44.672,07 3,150  



3. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in BGN

Denumire banca Valoare curenta
Curs Valutar BNR 

BGN/RON

Valoare 

actualizata

Pondere  in 

activul total al 

O.P.C.V.M.

BGN lei lei %

BANCA COMERCIALA ROMANA 36,87 2,4436 90,10 0,006

TOTAL 90,10 0,006

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denominate in lei

Denumire banca Data constituirii Data scadentei Rata dobanzii
Valoare 

initiala
Crestere zilnica

Dobanda 

cumulata
Valoare totala

Pondere  in 

activul total al 

O.P.C.V.M.

% lei lei lei lei %

BANCA COMERCIALA ROMANA 31.12.2019 01.01.2020 1,8800 223.794,70 11,69 11,69 223.806,39 15,784

TOTAL 223.806,39 15,784

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C.

1. Titluri de participare denominate in lei

Denumire fond COD ISIN

Data ultimei 

sedinte in care s-a 

tranzactionat

Nr. unitati de fond 

detinute

Valoare 

unitate de 

fond (VUAN)

Pret piata Valoare totala

Pondere in total titluri 

de participare ale 

O.P.C.V.M./ A.O.P.C.

Pondere in 

activul total al 

O.P.C.V.M.

lei lei lei % %

FDI STAR FOCUS ROFDIN0000M2 - 11.356,0500 6,7855 - 77.056,48 1,259 5,434

FDI STAR NEXT ROFDIN0000N0 - 930,9000 7,4415 - 6.927,29 0,052 0,489

STK EMERGENT ROFIIN000015 30.12.2019 600,0000 51,5000 - 30.900,00 0,098 2,179

TOTAL 114.883,77 8,102

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Activ net 1.113.451,13 1.118.810,69 1.405.781,25

VUAN 2,8707 2,9788 3,7690
 


