DOCUMENTUL DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PARTICIPANŢILOR
LA FONDUL DE PENSII FACULTATIVE EUREKO CONFORT
EUREKO - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A. (denumită în continuare "Administratorul
EUREKO"), înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/12218/2007, Cod Unic de Înregistrare 21994409, cu sediul social în Bucureşti,
Sector 1, strada Costache Sibiceanu nr. 20, demisol, parter şi etajul 1, cod poştal 011514, având numărul de înregistrare în Registrul ANSPDCP
6584, reprezentată în mod legal de Dl. RADU GEORGE BRĂGĂREA - Director General, în calitate de administrator al Fondului de Pensii
Facultative EUREKO CONFORT, autorizat de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (denumită în continuare şi „CSSPP”),
în prezent, Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare şi „Autoritatea” sau „A.S.F.”), prin Decizia nr. 723 din 18.12.2008 şi
înregistrat sub codul FP3-1105, având Decizia de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative a Fondului EUREKO CONFORT nr.
670 din 04.12.2008
şi
AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. (denumită în continuare “Administratorul
AEGON”"), având sediul social în Str. Avram Iancu Nr. 506-508 Etaj 4, cod poştal 407280, Floreşti, Cluj, România, înregistrată la Registrul
Comerţului sub numărul J12/3044/2007, Cod Unic de Înregistrare 22066642, având numărul de înregistrare în Registrul ANSPDCP 5946,
reprezentată în mod legal de Dl. MARIUS OCTAVIAN RAŢIU - Director General, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative
AEGON ESENŢIAL, autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 903 din 11.05.2015 şi înregistrat sub codul FP3-1151,
având Decizia de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative a Fondului AEGON ESENŢIAL nr. 608 din 23.06.2014,

			

II.

În conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera a), articolului 6 litera f) şi ale articolului 11 din Norma CSSPP (în prezent, Autoritatea)
nr. 1/2011 privind fuziunea fondurilor de pensii facultative (denumită în continuare „Norma nr. 1/2011”), au elaborat prezentul Document de
informare şi consultare a participanţilor prin care aduc la cunoştinţa tuturor participanţilor la Fondul de Pensii Facultative Eureko Confort
hotărârile Administratorului EUREKO şi Administratorului AEGON de fuziune a Fondului de Pensii Facultative EUREKO CONFORT, în
calitate de fond absorbit (denumit în continuare şi „Fondul EUREKO CONFORT" sau „Fondul de Pensii Absorbit") cu Fondul de Pensii Facultative
AEGON ESENŢIAL, în calitate de fond absorbant (denumit în cele de mai jos şi „Fondul AEGON ESENŢIAL" sau „Fondul de Pensii Absorbant").
Fondul EUREKO CONFORT va fi absorbit de către Fondul AEGON ESENŢIAL şi ca o consecinţă a acestei fuziuni, participanţii Fondului
EUREKO CONFORT vor deveni parte la contractul de societate civilă şi la Prospectul schemei de pensii facultative a Fondului AEGON
ESENŢIAL.
Prin această fuziune se intenţionează crearea premiselor de instituire a unui fond de pensii facultative mai puternic, menit să asigure protecţia
participanţilor şi buna gestionare a activelor acestora, prin investirea prudenţială a activelor participanţilor la fondul de pensii facultative
rezultat în urma fuziunii, în interesul participanţilor şi al beneficiarilor, în conformitate cu Prospectul schemei de pensii facultative a Fondului
AEGON ESENŢIAL şi cu respectarea legislaţiei aplicabile.
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ELEMENTELE PRINCIPALE ALE PROSPECTULUI FONDULUI AEGON ESENŢIAL
1. Politica de investiţii
1.1. Scopul investirii activelor Fondului AEGON ESENŢIAL este de a realiza creşterea acestora pe termen lung, cu încadrarea în gradul
de risc asumat respectând principiile investiţionale asumate şi de a asigura lichiditatea permanentă a activelor administrate.
1.2. Investiţiile vor fi făcute în interesul participanţilor şi beneficiarilor, iar în cazul unui posibil conflict de interese, Administratorul
AEGON va adopta măsuri prin care va asigura investirea exclusiv în interesul participanţilor şi beneficiarilor.
1.3. Se urmăreşte a se asigura securitatea, calitatea, lichiditatea şi profitabilitatea activelor investite.
Diversificarea portofoliului de active se va face într-un mod adecvat, pentru a evita dependenţa de un anumit activ, emitent sau
grup de emitenţi, precum şi pentru minimizarea riscurilor.
1.4. Activele şi pasivele Fondului AEGON ESENŢIAL sunt organizate, evidenţiate şi administrate distinct de contabilitatea proprie a
Administratorului AEGON, fără posibilitatea transferului între fond şi administrator.
1.5. Administratorul AEGON urmăreşte diversificarea portofoliului în vederea menţinerii unui grad crescut de lichiditate şi dispersia
riscurilor legate de investirea activelor Fondului AEGON ESENŢIAL.
1.6. Gradul de risc al Fondului AEGON ESENŢIAL este mediu, ca şi cel al Fondului EUREKO CONFORT, încadrarea fondului în
gradul de risc făcându-se cu respectarea limitelor minime şi maxime prevăzute de legislaţia în vigoare.
1.7. Nivelul minim al Contribuţiei la Fondul AEGON ESENŢIAL este de 30 lei/lună şi nu va depăşi nivelul de 15% din venitul salarial
brut lunar sau din venitul asimilat acestuia.
1.8. Instrumentele financiare în care poate investi Administratorul AEGON:
Categorii active
Limite alocare
Instrumente ale pieţei monetare, cu respectarea următoarelor sublimite:
(i)
conturi în lei sau valută liber convertibilă, la bănci autorizate să funcţioneze pe teritoriul
României, Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European
(ii)
depozite în lei sau valută liber convertibilă, la bănci autorizate să funcţioneze pe teritoriul
României, Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European
(iii)
certificate de trezorerie admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă
reglementată sau pe piaţa secundară bancară din România, din state membre ale Uniunii
Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic European
(iv)
acorduri reverse repo încheiate cu instituţii bancare
Titluri de Stat, inclusiv certificatele de trezorerie menţionate la nr. 1, pct. (iii) emise de Ministerul
Finanţelor Publice din România, state membre ale Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului
Economic European
Obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţile administraţiei publice locale din România,
state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, admise la
tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată sau pe piaţa secundară bancară din
România, state membre ale Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European
Valori mobiliare admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din
România, state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, cu
respectarea următoarelor sublimite:
(i)
Acţiuni şi drepturi admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă
reglementată din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului
Economic European
(ii)
Obligaţiuni corporatiste, cu excepţia obligaţiunilor care presupun sau incorporează un
instrument derivat
Obligaţiuni emise de state terţe admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă
reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului
Economic European
Obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţile administraţiei publice locale din state
terţe, admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, state
membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European
Obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale, altele decât cele menţionate la nr.11,
admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state
membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic European
Titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM),
inclusiv exchange traded fund (ETFs) din România sau state membre ale Uniunii Europene
Exchange Traded Commodities (ETCs) şi titluri de participare emise de alte organisme de
plasament colectiv (AOPC) înfiinţate ca fonduri de investiţii închise, admise la tranzacţionare şi care
se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau
din state aparţinând Spaţiului Economic European
Investiţii private de capital - private equity, cu următoarele sublimite:
(i)
Acţiuni la companii din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând
Spaţiului Economic European
(ii)
fonduri de private equity din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din
state aparţinând Spaţiului Economic European
Obligaţiuni emise de către Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,
Banca Europeană de Investiţii, , admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă
reglementată din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic
European
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		1.9. Administratorul AEGON investeşte activele Fondului AEGON ESENŢIAL şi în acţiuni şi drepturi tranzacţionate ale emitenţilor
care îndeplinesc cel puţin condiţiile de admitere la listare pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti. Investiţiile Fondului
AEGON ESENŢIAL vor fi diversificate astfel încât să se evite expunerea excesivă la un singur sector sau industrie.
		1.10. Portofoliul de acţiuni listate se va concentra asupra emitenţilor cu un potenţial de creştere pe termen mediu şi lung, urmărind de
asemenea şi dividendele. Titlurile ce intră în componenţa portofoliul Fondului AEGON ESENŢIAL vor fi selectate în urma unei
evaluări amănunţite bazate pe analiză fundamentală şi tehnică.
		1.11. Investiţia în instrumente derivate este permisă pentru a proteja portofoliul de investiţii al Fondului AEGON ESENŢIAL exclusiv
împotriva riscului valutar. Investirea în instrumente derivate se va face sub condiţia existenţei în portofoliul Fondului AEGON
ESENŢIAL, a activului suport; activul suport constând în instrumentele prevăzute de Legea 204/2006 privind pensiile facultative,
cu modificările şi completările ulterioare şi de normele în vigoare privind investiţiile fondurilor de pensii facultative.
2. Nivelul taxelor şi comisioanelor
		2.1. Comisionul de administrare perceput de Administratorul AEGON se constituie, conform reglementărilor legale şi Prospectului
schemei de pensii facultative AEGON ESENŢIAL, din două componente:
			
2.1.1. cotă parte din contribuţiile plătite: de 4,85% din contribuţiile plătite, deducerea fiind făcută înainte de convertirea
contribuţiilor în unităţi de fond;
			
2.1.2. cotă parte din activul total net al fondului: 0,167% pe lună.
		2.2. Taxa de audit a Fondului AEGON ESENŢIAL aferentă anilor 2014, 2015 şi 2016 este în sumă anuală de 12.500 lei (inclusiv Taxa pe
Valoarea Adăugată). Prin excepţie, taxa de audit anuală va fi suportată de Administratorul AEGON, până la sfârşitul anului în care
activul total al Fondul de Pensii Facultative AEGON ESENŢIAL atinge valoarea minimă de 5.000.000 lei („RON”).
		2.3. Fondul AEGON ESENŢIAL va suporta, de asemenea, un comision de depozitare de 0,04% pe an, aplicat la valoarea medie lunară
a activelor nete depozitate.
		2.4. Fondul AEGON ESENŢIAL va suporta, de asemenea, un comision de custodie pentru:
			
2.4.1. păstrarea în siguranţă a Activelor Fondului AEGON ESENŢIAL, aplicat la valoarea medie a portofoliului de instrumente
financiare aflat în custodie, la care se va adăuga TVA, după cum urmează: (i) Pentru piaţa locală, pieţe aparţinând zonei
Euro şi pieţe mature: 0,025% pe an; (ii) Pieţe externe emergente: 0,25% pe an. (iii) Titluri de Stat OTC: Franco;
			
2.4.2. Comisioane „Tax reclaim”: 150 Euro/dosar de recuperare.
		2.5. Comisionul de tranzacţionare suportat de Fondul AEGON ESENŢIAL:
			
2.5.1. Pentru piaţa locală: 0,01 % aplicat la valoarea brută a fiecărei tranzacţii (valoare brută = cantitate/emitent/tip operaţiune *
preţul tranzacţiei) - se aplică atât la vânzare cât şi la cumpărare, inclusiv pentru tranzacţiile rezultate în urma subscrierii în
cadrul ofertelor publice;
			
2.5.2. Pentru pieţe străine:
					
(i) Pieţe zona EURO şi pieţe mature: 25 EUR/tranzacţie / tip tranzacţie;
					
(ii) Pieţe emergente: 35 EUR/ tranzacţie / tip tranzacţie;
(iii) Modificare sau anulare tranzacţii : 10 EUR/tranzacţie;
					
		2.6. Comisionul suportat de Fondul AEGON ESENŢIAL pentru intermedierea tranzacţiilor pe piaţa primară pentru titlurile de stat
emise în RON - comision SAFIR.
		2.7. Comisionul suportat de Fondul AEGON ESENŢIAL pentru intermedierea tranzacţiilor pe piaţa secundară pentru titlurile de
stat/certificate de Trezorerie: (i) BRD intermediar: Franco; (ii) Alţi intermediari: 50 RON + comision SAFIR pentru TS denominate
în RON; 25 EUR + comision SAFIR pentru TS denominate în alte valute.
		2.8. Comisionul suportat de Fondul AEGON ESENŢIAL pentru transfer portofoliu titluri de stat (BVB/OTC , OTC/BVB, alţi dealeri
piaţa): (i) 50 RON + Comision SAFIR/simbol.
		2.9. Comisionul suportat de Fondul AEGON ESENŢIAL pentru încasare de dobândă pentru titluri de stat în RON: (i)Colectare
cupon: Franco; (ii) Principal primit la maturitate: Franco.
		2.10. Comisioanele bancare suportate de Fondul AEGON ESENŢIAL:
			
(i) Cont colector: a) Încasări şi plăţi interbancare: gratuit; b) Administrare cont: gratuit;/
			
(ii) Cont operaţional: a) LEI – Circuit intrabancar (viramente BRD-BRD) – 1. Încasări: gratuit; 2. Plăţi: gratuit;/ b) LEI – Circuit
interbancar (viramente BRD – alte bănci din România):1. Încasări: gratuit; 2. Plăţi: 50% reducere din comisioanele standard
BRD (+comision BNR);/c) Valută: 1. Încasări: gratuit; 2. Plaţi: i. între clienţii băncii: gratuit; ii. în favoarea clienţilor altor bănci:
0,05% pe tranzacţie, minim 10 EUR maxim 150 EUR; iii. plaţi Multix: 0,05% pe tranzacţie, minim 10 Eur maxim 120 EUR;
iv. speze SWIFT: 7.5 EUR/mesaj; v. comisioane bănci corespondente: 1. Comision "OUR" garantat aferent plăţilor efectuate
în spaţiul UE/EEA, în moneda unuia dintre statele aparţinând UE/EEA: a. <12.500 EUR: 10 EUR; b. 12.500 EUR – 50.000
EUR: 18 EUR; c. >50.000 EUR: 25 EUR; 2. Comision "OUR" garantat aferent plăţilor în afara spaţiului UE/EEA, indiferent de
monedă: 25 EUR./d) Administrare cont: gratuit./

III

Detalii suplimentare cu privire la procesul de fuziune pot fi obţinute de la următoarele date de contact:

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

Administratorul AEGON:
Tel. +4 0264 302 200
e-mail: office@aegon.ro
website: www.aegon.ro,
Secţiunea Pensii Private – Pilon III

EUREKO - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR
DE PENSII FACULTATIVE S.A.
Reprezentată de:
Radu George Brăgărea
Director General

AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR
DE PENSII PRIVATE S.A.
Reprezentată de:
Marius Octavian Raţiu
Director General

