
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 numarul PJR05SAIR/400019 din 08.02.2006 în Registrul Public al A.S.F. 

 

Descriere fond 

Raiffeisen Moderat RON Clasa Premium (A) (ISIN ROFDIN0002N6) isi propune sa plaseze resursele 

financiare astfel incat sa va ofere dumneavoastra, in calitate de investitor, acces la un portofoliu de 

investitii cu un grad de risc mediu si un potential de crestere moderat, in conditii de administrare 

profesionala a investitiilor si a riscului. Avand in vedere profilul de risc al Fondului, ne propunem 

mentinerea unui nivel maximum al indicatorului sintetic de risc si randament al Fondului (Synthetic Risk 

and Reward Indicator -SRRI) de 4 (fapt ce presupune o volatilitate anualizata de maxim 10%). 

 

Politica de investiții 

Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor in unitati de fond ale altor fonduri de investitii de 

tip OPCVM/FIA cu profile variate de risc (incluzand fonduri ce investesc in instrumente financiare cu venit 

fix fonduri diversificate, fonduri ce urmaresc strategii investitionale de protectie a capitalului sau strategii 

de tip absolute return, fonduri cu expunere pe actiuni, etc.) si in instrumente financiare individuale 

precum obligatiuni, actiuni, etc. Alocarea activelor pe categorii de fonduri sau instrumente financiare este 

flexibila, fiind stabilita in functie de atractivitatea perceputa a pietelor de actiuni si obligatiuni, 

respectandu-se profilul de risc al Fondului.  Investitiile Fondului nu sunt limitate la instrumente financiare 

tranzactionate pe pietele reglementate din Romania, urmand a fi luate in considerare inclusiv 

oportunitatile de investitie oferite de pietele reglementate din state membre ale Uniunii Europene sau 

apartinand Spatiului Economic European, precum si in valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C. si 

instrumente financiare derivate din state terte, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.  

In conformitate cu prevederile art. 183 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 Fondul poate investi pana la 

35% din activ in valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C si instrumente financiare derivate admise 

la cota oficiala a urmatoarelor burse din Statele Unite ale Americii (SUA): New York Stock Exchange -NYSE, 

Chicago Mercantile Exchange - CME, Chicago Board of Trade – CBOT si ICE Futures U.S.  



Fondul va fi administrat in mod activ, iar universul investitional al acestuia nu este limitat prin intermediul 

unui benchmark. 

 

Benchmark 

N/A 

Limite de investiții pe clase de active și profilul de risc 

Având în vedere politica de investiții descrisă mai sus, societatea de administrare urmarește menținerea 

profilului de risc al fondului în categoria de risc mediu. 

 

Durata de investire minima recomandată 

Acest fond nu este recomandat in cazul in care doriti sa va retrageti banii intr-un termen mai scurt de 3 

ani. Cu toate acestea, unitățile de fond pot fi răscumparate în orice moment.  

 

Nivelul și structura taxelor 

N/A 

 

Garanțiile administratorului 

O investiție în instrumentele pieței de capital, inclusiv unități de fond, reprezintă atât o oportunitate de 

câștig cât și un risc. Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. 


