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Date despre administrator
Societatea de administrare a fondului este
S.A.I. Raiffeisen Asset Management
S.A.- societate de administrare a
investițiilor, denumită în continuare și
„Societatea de administrare” constituită
în conformitate cu Legea nr.31/1990
privind societățile comerciale și este
înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerțului
București
sub
nr.
J40/18646/04.11.2005, Cod Unic de
Înregistrare 18102976, cu o durată
nelimitată de funcționare.
Sediul social al S.A.I. Raiffeisen Asset
Management S.A. este în București, Calea
Floreasca nr. 246 D, etaj II, camera nr.2,
sector 1, România, cod 014476, telefon
+4021.306.17.11; fax +4021.312.05.33,
adresa de web: www.raiffeisenfonduri.ro,
email: office@raiffeisenfonduri.ro. La data
întocmirii prezentului prospect de
emisiune societatea de administrare nu
are sedii secundare.
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a
fost autorizată de ASF (fosta C.N.V.M.)
prin Decizia nr. 432/08.02.2006 și
înregistrată
sub
numărul
PJR05SAIR/400019 din 08.02.2006 în
Registrul Public al A.S.F.

Politica de investiții
Fondul are ca politică de investiţii plasarea resurselor preponderent în obligaţiuni şi
instrumente ale pieţei monetare denominate în EURO. Plasamentele vor fi orientate către
depozite bancare, certificate de depozit, titluri de stat sau garantate de stat, precum şi
obligaţiuni emise de entităţi cu o situaţie financiară solidă şi un grad de îndatorare
adecvat. În mod strategic, activele sunt investite predominant în instrumente cu venit fix
cu maturităţi scurte şi medii (până la 5 ani).
Categoriile de instrumente menţionate anterior nu sunt restrictive, fondul poate să
investească şi în alte tipuri de instrumente financiare. Fondul poate investi în instrumente
financiare derivate pentru atingerea obiectivelor investiţionale. În scopul îndeplinirii
obiectivelor investiţionale, societatea de administrare poate varia ponderea obligaţiunilor
din portofoliul fondului precum şi durata medie a plasamentelor (modified duration) prin
vânzări şi cumpărări de obligaţiuni sau prin intermediul instrumentelor financiare
derivate. Fondul nu va investi în acţiuni.
Investiţiile fondului nu sunt limitate la valori mobiliare sau instrumente ale pieţei
monetare tranzacţionate pe pieţele reglementate din România, urmând a fi luate în
considerare inclusiv oportunităţile de investiţie oferite de pieţele reglementate din state
membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European precum şi în
valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C. şi instrumente financiare derivate din state
terţe, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În conformitate cu prevederile art.
183 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, fondul poate investi în valori mobiliare, titluri de
participare la O.P.C. şi instrumente financiare derivate admise la cota oficială a
următoarelor burse din Statele Unite ale Americii (SUA): New York Stock Exchange –
NYSE, Chicago Mercantile Exchange – CME, Chicago Board of Trade – CBOT şi ICE Futures
U.S.. Respectivele burse operează în mod regulat, dispun de sisteme de
compensare-decontare reglementate în mod corespunzător şi fac obiectul autorizării şi
supravegherii de către o autoritate competentă din SUA. Expunerea maximă realizată de
fond prin investiţii în aceste categorii de instrumente este de 25% din totalul activelor
sale. Investiţiile în instrumente denominate în alte valute decât moneda fondului vor fi în
general acoperite la riscul de curs de schimb.

Descriere fond
Raiffeisen
Euro
Plus
(ISIN
ROFDIN000176) îşi propune să obţină
investitorilor
câştiguri
superioare
dobânzilor
bancare
oferite
de
instrumentele clasice de economisire
(depozite, conturi de economii).
Fondul profită de sumele importante pe
care le administrează pentru a accesa
instrumente cu venit fix (ex: titluri de stat,
obligaţiuni corporative şi municipale) cu
randamente
superioare
depozitelor
clasice. Fondul nu va investi în acţiuni.

Benchmark
N/A

Limite de investiții pe clase de active și profilul de risc
Plasamentele efectuate de fond se vor face pe baza diversificării prudente a portofoliului,
în vederea diminuării riscului, conform reglementărilor legale în vigoare.
Având în vedere politica de investiţii descrisă mai sus, societatea de administrare urmăreşte
menţinerea profilului de risc al fondului în categoria de risc sub mediu.

Durata de investire minimă recomandată
Având în vedere natura plasamentelor care urmează a fi realizate de fond se recomandă
investitorilor plasarea resurselor financiare pe un termen de 12 – 24 luni. Cu toate
acestea, unităţile de fond pot fi răscumpărate în orice moment.

Nivelul și structura taxelor
N/A

Garanțiile administratorului
O investiţie în instrumentele pieţei de capital, inclusiv unităţi de fond, reprezintă atât o
oportunitate de câştig cât şi un risc. Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o
garanţie a realizărilor viitoare.

