NOTIFICARE PUBLICÃ A PARTICIPANÞILOR LA
FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT EUREKO
S.C. EUREKO - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR
DE PENSII PRIVATE S.A. (denumitã în continuare “Administratorul
EUREKO”), înregistratã la Registrul Comerþului sub nr.
J40/12218/2007, CUI 21994409, cu sediul social în clãdirea
Olympia Tower, Bd. Decebal nr. 25-29, et. 4 – Spaþiul A ºi et. 5 –
Spaþiul B, sector 3, Bucureºti, având numãrul de înregistrare în
Registrul ANSPDCP 6584, reprezentatã în mod legal de Dl. RADU
BRÃGÃREA – Director General, în calitate de administrator al
Fondului de Pensii Administrat Privat EUREKO, autorizat de
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, în
prezent Autoritatea de Supraveghere Financiarã (denumitã în
continuare ºi „Autoritatea” sau „ASF”), prin Decizia nr. 105 din
28.08.2007 ºi înregistrat sub codul FP2-106, având Decizia de
autorizare a prospectului schemei de pensii private nr. 54 din
01.08.2007
ºi
AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR
DE PENSII PRIVATE S.A. (denumitã în continuare “Administratorul
AEGON”), având sediul social în Str. Avram Iancu Nr. 506-508
Etaj 4 407280 Floreºti, Cluj, România, înregistratã la Registrul
Comerþului sub numãrul J12/3044/2007, Cod Unic de
Înregistrare 22066642, având numãrul de înregistrare în
Registrul ANSPDCP 5946,reprezentatã în mod legal de Dl.
MARIUS RAÞIU, Director General, în calitate de administrator al
Fondului de Pensii Administrat Privat VITAL, autorizat de
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, în
prezent Autoritatea de Supraveghere Financiarã, prin Decizia
nr. 97 din 21.08.2007 ºi înregistrat sub codul FP2-54 având
Decizia de autorizare a prospectului schemei de pensii private
nr. 62 din 03.08.2007
În conformitate cu prevederile Normei nr. 12/2013 privind
protecþia participanþilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii
administrate privat („Norma nr. 12/2013”),
informeazã toþi participanþii Fondului de Pensii Administrat
Privat EUREKO despre propunerea Administratorului EUREKO
de fuziune a Fondului de Pensii administrat Privat EUREKO, în
calitate de fond absorbit (denumit în continuare ºi „Fondul
EUREKO" sau „Fondul de Pensii Absorbit") cu Fondul de Pensii
Administrat Privat VITAL, în calitate de fond absorbant (denumit
în cele de mai jos ºi „Fondul VITAL" sau „Fondul de Pensii
Absorbant").
Fondul EUREKO va fi absorbit de cãtre Fondul VITAL ºi, ca o
consecinþã a acestei fuziuni, participanþii Fondului EUREKO
vor deveni parte la contractul de societate ºi la Prospectul
schemei de pensii private a Fondului VITAL.
Prin aceastã fuziune se intenþioneazã crearea premiselor de
instituire a unui fond de pensii administrat privat mai puternic,
menit sã asigure protecþia participanþilor ºi buna gestionare a
activelor acestora, prin investirea prudenþialã a activelor
participanþilor la fondul de pensii administrat privat rezultat în
urma fuziunii, în interesul participanþilor ºi al beneficiarilor, în
conformitate cu Prospectul schemei de pensii a Fondului VITAL
ºi cu respectarea legislaþiei aplicabile.

I. ELEMENTELE PRINCIPALE
ALE PROSPECTULUI FONDULUI VITAL
1. Politica de investiþii
Scopul investirii activelor Fondului VITAL este de a realiza
creºterea acestora pe termen lung, cu încadrarea în gradul de
risc asumat, respectând principiile investiþionale asumate ºi de
a asigura lichiditatea permanentã a activelor administrate.
Investiþiile vor fi fãcute în interesul participanþilor ºi
beneficiarilor, iar în cazul unui posibil conflict de interese,
Administratorul AEGON va adopta mãsuri prin care va asigura
investirea exclusiv în interesul participanþilor.
Se vor asigura securitatea, calitatea, lichiditatea ºi profitabilitatea
activelor investite.
Diversificarea portofoliului de active se va face într-un mod
adecvat, pentru a evita dependenþa de un anumit activ, emitent
sau grup de emitenþi, precum ºi pentru minimizarea riscurilor.
Activele ºi pasivele Fondului VITAL sunt organizate, evidenþiate
ºi administrate distinct de contabilitatea proprie a
Administratorului AEGON, fãrã posibilitatea transferului între
fond ºi administrator.
Administratorul AEGON urmãreºte diversificarea portofoliului în
vederea menþinerii unui grad crescut de lichiditate ºi dispersia
riscurilor legate de investirea activelor Fondului VITAL.
Gradul de risc al Fondului VITAL este mediu, ca ºi cel al Fondului
EUREKO, încadrarea fondului în gradul de risc fãcându-se cu
respectarea limitelor minime ºi maxime prevãzute de legislaþia
în vigoare.
Riscurile specifice structurii portofoliului de active al Fondului
VITAL sunt:
a) riscul valutar - este riscul cã valoarea unui instrument financiar
sã fluctueze din cauza variaþiilor cursului de schimb valutar;
b) riscul ratei dobânzii - este riscul cã valoarea unui instrument
financiar sã fluctueze din cauza variaþiilor ratelor de piaþã ale
dobânzii;
c) riscul de preþ - este riscul cã valoarea unui instrument
financiar sã fluctueze ca rezultat al schimbãrii preþurilor
pieþei, chiar dacã aceste schimbãri sunt cauzate de factori
specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora
sau factori care afecteazã toate instrumentele tranzacþionate
pe piaþã;
Termenii de mai sus definesc “riscul de piaþã” ºi încorporeazã nu
numai potenþialul de pierdere, dar ºi cel de câºtig.
d) riscul de credit - este riscul ca debitorul sã nu-ºi poatã
respecta obligaþiile asumate.
e) riscul de lichiditate (finanþare) este riscul ca o entitate sã
întâmpine dificultãþi în procurarea fondurilor necesare pentru
îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare.
Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde
într-un interval de timp scurt un activ financiar la o valoare
apropiatã de valoarea sa justã.
f) riscul modificãrii legislaþiei - reprezintã posibilitatea ca legislaþia
sã se modifice, astfel încât sã producã efecte negative asupra
profitabilitãþii investiþionale. Administratorul AEGON nu
poate avea nicio influenþã asupra unui astfel de risc.
Participarea la Fondul VITAL comportã atât avantajele care îi
sunt specifice, cât ºi riscul nerealizãrii obiectivelor investiþiilor,
inclusiv a unor pierderi pentru participant.
Consiliul de administraþie al Administratorului AEGON decide
asupra revizuirii ºi/sau schimbãrii principiilor de investiþii ºi le
supune avizãrii ASF. Administratorul AEGON revizuieºte ºi

modificã Declaraþia privind politica de investiþii ori de câte ori
intervine o schimbare importantã în politica de investiþii sau
cel puþin o datã la 3 ani, cu acordul ASF, informând
participanþii la Fondul VITAL referitor la modificarea
Declaraþiei privind politica de investiþii prin publicarea
unui anunþ în cel puþin un cotidian de circulaþie naþionalã,
pe o perioadã de cel puþin douã zile consecutive, precum ºi
pe pagina proprie de Internet, pe o perioadã de cel puþin 30
de zile.
Informaþii detaliate cu privire la Prospectul schemei de pensii a
Fondului VITAL pot fi obþinute on-line pe pagina de Internet a
Administratorului AEGON (www.aegon.ro), iar informaþii
detaliate cu privire la Prospectul schemei de pensii a Fondului
EUREKO pot fi obþinute on-line pe pagina de Internet a
Administratorului EUREKO (www.eureko.ro).
Performanþele anterioare nu reprezintã o garanþie a realizãrilor
viitoare.

2. Nivelul comisioanelor de administrare ºi taxa de audit

a) Comisionul de administrare perceput de Administratorul
AEGON se constituie, conform reglementãrilor legale ºi
Prospectului schemei de pensii a Fondului VITAL, din:
i) deducerea unui cuantum de 2,5%, din contribuþiile brute,
deducere realizatã înainte de convertirea contribuþiilor în
unitãþi de fond;
Se excepteazã de la plata comisionului prevãzut mai sus,
urmãtoarele:
• transferul de disponibilitãþi în cazul transferului participantului la
Fondul VITAL;
• drepturile cuvenite beneficiarilor care dobândesc calitatea de
participant;
• accesoriile aferente contribuþiilor.
ii) deducerea unui procent de 0,05% pe lunã din activul net al
Fondului VITAL.
Cheltuielile cu comisionul de administrare din activul total al
Fondului VITAL sunt:
• planificate lunar având în vedere procentul stabilit de 0,05%
aplicat la valoarea activului net al Fondului VITAL;
• repartizate zilnic, fãrã a conduce la variaþii semnificative, în
valoarea Unitãþii de fond. Zilnic, se evidenþiazã în calculul
valorii activului net cota parte din cheltuiala obþinutã ca
raport între valoarea procentualã de 0,05% lunar din activul
total net la numãrul de zile din luna în curs;
• regularizate lunar, la sfârºitul lunii în curs, prin decontare cu
Administratorul AEGON ºi verificare a încadrãrii totale în
procentul stabilit.
Comisionul de administrare din activul total al Fondului VITAL
este estimat ºi înregistrat zilnic în calculul valorii activului net ºi
regularizat lunar, conform documentelor justificative.
b) Cheltuielile de auditare financiarã a Fondului VITAL se
suportã de cãtre Fondul VITAL. Acestea sunt cheltuieli de
exploatare ºi se supun reglementãrilor fiscale în vigoare fiind
purtãtoare de TVA (Taxã pe Valoarea Adãugatã).
Cheltuielile cu taxele de auditare ale fondului de pensii
administrat privat sunt estimate anual, înregistrate zilnic ºi
regularizate la data plãþii acestora, conform documentelor
justificative. Taxa de audit financiar se plãteºte anual.
În anul 2013, auditorul financiar al Fondului VITAL este KPMG
AUDIT S.R.L. (www.kpmg.ro) cod unic de înregistrare
RO12997279, autorizat ca auditor financiar în sistemul
pensiilor private prin Avizul Nr. 67 din 08.08.2007. Onorariile
pentru auditul Situaþiilor financiare statutare ale Fondului
VITAL sunt în cuantum total de 37.000 lei pentru anul 2013
(sumã care include Taxa pe Valoarea Adãugatã).
În anul 2014, auditorul financiar al Fondului VITAL este
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L.(www.pwc.com/ro)
cod unic de înregistrare RO4282940, autorizat ca auditor
financiar în sistemul pensiilor private prin Avizul Nr. 50 din
01.08.2007. Onorariile pentru auditul Situaþiilor financiare
statutare ale Fondului sunt în cuantum total de 45.000 lei
pentru anul 2014 (sumã care include Taxa pe Valoarea
Adãugatã).
Pentru anii urmãtori, taxa de audit va face obiectul unei
renegocieri între pãrþi, cu respectarea procedurii de modificare a
prospectului schemei de pensii private a Fondului VITAL, în
conformitate cu reglementãrile Autoritãþii.
Preþul contractului încheiat între administrator ºi auditorul
statutar pentru Fondul VITAL va fi stabilit în lei.
c) Cheltuielile pentru serviciile de depozitare aferente Fondului
VITAL sunt suportate de cãtre Administratorul AEGON.
Depozitarul Fondului VITAL este BRD – Groupe Société Générale
S.A. (www.brd.ro) cod de înregistrare fiscalã 361579, autorizat
ca depozitar de fonduri de pensii private prin Avizul nr. 21 din
12.06.2007.
Administratorul AEGON utilizeazã aceeaºi metodã de calcul ºi de
percepere a comisioanelor de administrare pentru toþi
participanþii la Fondul VITAL. Comisionul de administrare
stabilit în contractul de administrare poate fi redus prin decizia
Administratorului AEGON.

de identitate cu semnãtura olografã pe aceeaºi paginã cu
imaginea reprodusã prin copiere, urmând sã transmitã toate
aceste documente cu respectarea procedurii prevãzute de
Norma nr. 12/2009.
Pânã la data încheierii procedurii de fuziune a Fondului EUREKO
cu Fondul VITAL ºi, implicit, retragerii autorizaþiei de
administrare a Fondului EUREKO, Administratorul EUREKO va
continua sã asigure gestionarea Fondului de Pensii Absorbit,
conform prospectului schemei de pensii private a Fondului
EUREKO, precum ºi transferul activelor personale ale
participanþilor care au solicitat transferul la un alt fond de
pensii administrat privat.
Ulterior autorizãrii definitive de cãtre ASF a fuziunii celor douã
fonduri de pensii, participanþii netransferaþi ai Fondului de
Pensii Absorbit vor fi înregistraþi ca participanþi la Fondul de
Pensii Absorbant, iar Casa Naþionalã de Pensii Publice ºi
celelalte instituþii de evidenþã, dupã caz, vor actualiza registrul
participanþilor.

III. ETAPELE PRINCIPALE ALE PRELUÃRII
ACTIVELOR FONDULUI EUREKO DE
CÃTRE FONDUL VITAL
Dupã autorizarea definitivã a fuziunii celor douã fonduri de
cãtre Autoritate se va proceda, în termenul ºi condiþiile indicate
de Autoritate, la preluarea activelor Fondului EUREKO de cãtre
Fondul VITAL, cu respectarea urmãtoarelor etape:
a) La data efectuãrii transferului de active ale Fondului EUREKO,
Administratorul EUREKO ºi Administratorul AEGON, vor
întocmi situaþii care vor reflecta:
• valoarea activului net al fiecãrui fond de pensii;
• valoarea activului net unitar al fiecãrui fond de pensii;
• valoarea sumei din provizionul tehnic alocatã pentru
Fondul EUREKO.
b) Pentru fiecare dintre participanþii Fondului EUREKO se va
verifica dacã valoarea activului personal al fiecãrui
participant este cel puþin egalã cu valoarea minim garantatã
(valoarea contribuþiilor încasate de fondul de pensii absorbit
în numele respectivului participant diminuatã cu comisioanele
legale). În cazul în care valoarea activului personal al unui
participant care va fi preluat este mai micã decât valoarea
minim garantatã, diferenþa va fi acoperitã din provizionul
tehnic constituit de Administratorul EUREKO;
c) Pentru fiecare dintre participanþii Fondului de Pensii Absorbit
se va calcula un nou numãr de unitãþi de fond. Noul numãr de
unitãþi de fond se va calcula prin împãrþirea valorii activului
net personal deþinut în Fondul EUREKO (inclusiv valoarea
provizionului tehnic, dupã caz) la valoarea unitarã a activului
net al Fondului VITAL;
d) Numãrul total de unitãþi de fond aferent noului activ al
Fondului VITAL, rezultat în urma fuziunii, este cel rezultat din
însumarea: (i) unitãþilor de fond înregistrate la data efectuãrii
transferului de active, pentru Fondul VITAL ºi (ii) a unitãþilor
de fond aferente fiecãrui participant preluat de la Fondul
EUREKO;
e) La sfârºitul zilei anunþatã ca datã a transferului de active ºi
participanþi, menþionatã în decizia Autoritãþii pentru
Autorizarea definitivã a fuziunii, BRD - Groupe Société
Générale S.A., în calitate de depozitar al Fondului EUREKO va
efectua urmãtoarele operaþiuni:
• transferul de active în conturile Fondului VITAL;
• transferul, pe bazã de proces verbal de predare primire,
al tuturor documentelor aferente activitãþii de depozitare
a activelor Fondului EUREKO.
f) În termen de 10 zile lucrãtoare de la finalizarea transferului
de active, Administratorul EUREKO transmite Autoritãþii, spre
aprobare: (i) raportul privind modul de desfãºurare a fuziunii
ºi rezultatele acesteia, inclusiv situaþia transferului activelor
ºi al participanþilor Fondului EUREKO la Fondul VITAL, auditat;
ºi, (ii) raportul de audit financiar, pentru anul în curs, al
situaþiilor financiare ale Fondului EUREKO existente la o datã
anterioarã efectuãrii transferului de active;
g) În termen de 10 zile lucrãtoare de la finalizarea transferului
de active ºi a participanþilor, Administratorul AEGON va
transmite Autoritãþii spre aprobare, raportul privind
transferul activelor ºi participanþilor, certificat de depozitarul
Fondului VITAL, respectiv BRD – Groupe Société Générale S.A.
Acest raport se va publica pe pagina de Internet a
Administratorului AEGON (www.aegon.ro);
h) Administratorul AEGON va transmite noilor participanþi
(rezultaþi din operaþiunea de fuziune), pe suport hârtie,
situaþia activului personal preluat, care conþine cel
puþin:
istoricul
operaþiunilor
efectuate
pentru
participant pânã la data fuziunii; numãrul unitãþilor de
fond la data fuziunii; valoarea unitãþii de fond la data
fuziunii; valoarea activului personal preluat; valoarea
provizionului tehnic aferent, dupã caz, precum ºi un
raport privind situaþia noului activ personal al acestora,
rezultat în urma fuziunii.

3. Numãrul participanþilor la Fondul VITAL

IV. INFORMAÞII SUPLIMENTARE

Numãrul participanþilor la Fondul VITAL la data de 13.11.2013,
este de 257.182 persoane.

Informaþii detaliate cu privire la Prospectul schemei de pensii a
Fondului VITAL sunt disponibile on-line la adresa:
www.aegon.ro. Detalii suplimentare cu privire la procesul de
fuziune pot fi obþinute de la urmãtoarele date de contact:

II. CONDIÞIILE DE TRANSFER ALE
PARTICIPANÞILOR DE LA FONDUL EUREKO
Posibilitatea ºi condiþiile de transfer al participanþilor Fondului
EUREKO, în cazul fuziunii sunt cele prevãzute de legislaþia
aplicabilã, inclusiv Norma nr. 12/2013 ºi Norma nr. 12/2009
privind transferul participanþilor între fondurile de pensii
administrate privat („Norma nr.12/2009”).
Menþionãm cã fuziunea între cele douã fonduri a fost autorizatã
prealabil de cãtre Autoritate, conform Deciziei nr. 8/23.01.2014
ºi se va derula numai dupã autorizarea sa definitivã de cãtre
Autoritate ºi conform precizãrilor acesteia.
În termen de 90 de zile calendaristice de la data primei publicãri
a anunþului privind fuziunea, respectiv de la data de 03.02.2014,
pânã la data de 05.05.2014 inclusiv, participanþii la Fondul
EUREKO care nu doresc sã devinã participanþi la Fondul VITAL se
pot transfera de la Fondul EUREKO la un alt fond de pensii
administrat privat, fãrã a fi obligaþi la plata de penalitãþi de
transfer.
În vederea transferãrii la un alt fond de pensii administrat
privat, participanþii Fondului EUREKO vor completa ºi semna
documentaþia necesarã transferului, respectiv notificarea de
transfer, actul individual de aderare la fondul de pensii
administrat privat la care doresc sã se transfere, copia actului

Administratorul EUREKO:
Tel. +4 021 9670
e-mail: pensii@eureko.ro
website: www.eureko.ro,
Secþiunea Pensia Obligatorie

Administratorul AEGON:
Tel. +4 0264 302 200
e-mail: office@aegon.ro
website: www.aegon.ro
Secþiunea Pensii Private

S.C. EUREKO
- SOCIETATE DE
ADMINISTRARE
A FONDURILOR
DE PENSII PRIVATE S.A.
Reprezentatã de:
Radu Brãgãrea
Director General

AEGON PENSII
- SOCIETATE DE
ADMINISTRARE
A FONDURILOR
DE PENSII PRIVATE S.A.
Reprezentatã de:
Marius Raþiu
Director General
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