
Documentul de informare  si solicitare a acordului participantilor 
Fondului de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare 

 
 

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. cu sediul in Calea Floreasca nr. 246 D, etaj II, etaj 2, sector 1, Bucuresti, Cod 014476, telefon +4021 306 1711, fax +4021 312 
0533, inregistrata in Registrul A.S.F. cu nr. SAI-RO-18115413, in calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare informeaza si solicita 
acordul participantilor pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative a Fondului de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare.  
Modificarile aduse prospectului schemei de pensii facultative a Fondului de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare sunt in conformitate cu prevederile legale mentionate.  
 

Forma supusa avizata a prospectului detaliat al schemei de  
pensii facultative  Raiffeisen Acumulare 

Forma supusa avizarii prospectului detaliat al schemei 
de  pensii facultative  Raiffeisen Acumulare 

Observatii 

6. Definitii 
In conformitate cu Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, 
cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare 
Legea nr. 204/2006, termenii si expresiile de mai jos au 
urmatoarele semnificatii: 
(....) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Definitii 
In conformitate cu Legea nr. 204/2006 privind pensiile 
facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, 
denumita in continuare Legea nr. 204/2006, termenii si 
expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: 
1.abatere pasiva de la cerințele de rating reprezinta 
neindeplinirea cerintelor de rating pentru un instrument 
financiar aflat în portofoliul Fondului, ca urmare a scaderii 
sau retragerii ratingului de catre agentiile de rating 
mentionate mai jos; 
(...) 
6.agenții de rating - agentiile internationale de evaluare a 
riscului ale caror calificative sunt luate în considerare la 
incadrarea instrumentelor financiare în categoria investment 
grade sunt Fitch, Moody's și Standard&Poor's; 
(...) 
10.calificativ investment grade – nivel de performanta 
acordat unei emisiuni de instrumente financiare sau, in lipsa 
acesteia, emitentului, de catre agentiile de rating menționate 
mai sus, conform grilelor de evaluare specifice acestora, 

 
 
 
 
 
 
 
Actualizare in conformitate 
cu prevederile Normei 
nr.11/2011  
 
 
 
Renumerotare 
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(...) 
19.investment grade – calificativul de performanta acordat unei 
emisiuni de instrumente financiare, sau in lipsa acestuia, emitentului, 
de catre agentiile de rating mentionate in normele Autoritatii conform 
grilelor de evaluare specifice acestora;  
(…) 

respectiv calificativ mai mare sau cel puțin egal cu BBB-, 
BBB-, Baa3; 
11.calificativ non-investment grade - nivel de performanța 
acordat unei emisiuni de instrumente financiare sau, in lipsa 
acesteia, emitentului, de catre agentiile de rating mentionate 
mai sus, conform grilelor de evaluare specifice acestora, 
respectiv calificativ mai mic de BBB-, BBB-, Baa3; 
(...) 
17.obligatiuni fara rating – obligațiuni pentru care nu exista 
un calificativ de performanta acordat emisiunii sau 
emitentului acesteia de catre niciuna dintre agentiile de 
rating menționate mai sus; 
(....) 
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10. Informatii privind politica de investitii, principiile investitionale si 
riscurile aferente 
10.1. Politica de investitii 

10. Informatii privind politica de investitii, principiile 
investitionale si riscurile aferente 
10.1. Politica de investitii 
(...) 
Fondul poate investi in obligatiuni corporatiste fara rating si 
obligatiuni corporatiste care au calificativul noninvestment 
grade, dar niciunul dintre calificativele acordate de catre 
agentiile de rating prevazute la art. 2 alin. (2) lit. d) din 
Norma nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor 
fondurilor de pensii private,cu modificarile si completarile 
ulterioare, nu este mai mic de BB-, BB-, respectiv Ba3, ale 
emitenților din Romania, care indeplinesc cumulativ 
urmatoarele criterii: 
i) acțiunile emitentilor sunt admise la tranzacționare si se 
tranzactioneaza pe o piata reglementata din Romania, state 
membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului 
Economic European;  
(ii) Fondul poate investi maximum 3% din activele sale in 
astfel de emitenti;  
(iii) Fondul poate detine maximum 10% din fiecare emisiune 
de obligațiuni. 
(…) 
Investițiile din portofoliul acestui Fond nu tin seama de 
criteriile UE pentru activitati economice durabile din punctul 
de vedere al mediului. 
(...) 
Decizia de investire a activelor Fondului are totodata 
obiectivul de a identifica riscurile potentiale asociate  
factorilor de mediu, sociali si de guvernanta corporativa 

 

 

 

 

Actualizare in conformitate 
nu prevederile Normei 
nr.11/2011  

 

 

 

 

 

 

In conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 
2019/2.088 cu 
modificarile si completarile 
ulterioare 
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(ESG – environment, social, governance), dar si 
oportunitatile care pot sa derive din acesti factori. Factorii 
ESG pot avea un impact semnificativ asupra performantei 
companiilor pe termen mediu si lung. In acest sens, se 
analizeaza modalitatea in care un emitent este expus la 
factorii ESG precum si masura in care echipa de 
management gestioneaza in mod eficient impactul potential 
al acestor factori asupra activitatii companiei si gradul de 
transparenta in acest domeniu. Riscurile ESG slab gestionate 
pot conduce la ineficiente, intreruperi operationale, litigii și 
daune reputationale, care pot afecta in cele din urma 
capacitatea emitentului de a-si indeplini obligatiile 
financiare. 
(...) 
 

 

 

 

In conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 
2019/2.088 cu 
modificarile si completarile 
ulterioare 

 

10. Informatii privind politica de investitii, principiile investitionale si 
riscurile aferente 
10.2. Riscurile asociate structurii de portofoliu 

10. Informatii privind politica de investitii, principiile 
investitionale si riscurile aferente 
10.2. Riscurile asociate structurii de portofoliu 
(...) 
• Riscurile de mediu, sociale si de guvernanta (ESG) – 

reprezinta riscurile de manifestare a unui impact 
financiar negativ asupra performantei fondului care 
rezulta din impactul actual sau potential al factorilor ESG 
asupra activelor/contrapartilor/ investitiilor acestuia. 
Riscurile ESG se materializeaza inclusiv prin impactul pe 
care factorii ESG il pot avea asupra categoriilor de risc 
deja considerate in administrarea investitiilor (riscul de 

 
 
 
 
 
 
In conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 
2019/2.088 cu 
modificarile si completarile 
ulterioare 
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credit, riscul de piata, riscul de lichiditate). Avand in 
vedere faptul ca fondul investeste o pondere importanta 
a activelor sale in titluri emise de Statul Roman, iar restul 
activelor sunt reprezentate in principal de expuneri fata 
de banci si intr-o proportie mai redusa de expuneri fata 
de companii din domenii precum petrol si gaze si utilitati 
electrice, consideram ca fondul are o expunere de nivel 
redus spre moderat la riscurile ESG si ca atare ne 
asteptam ca impactul acestora asupra randamentului 
Fondului sa fie de asemenea redus spre moderat. 

• Riscul reputational al emitentului sau contrapartii – este 
riscul ca publicitatea negativa, perceptia publicului sau 
anumite evenimente sa aiba un impact advers asupra 
reputatiei unei companii, afectand in cele din urma 
capacitatea acesteia de a-si indeplini obligatiile 
financiare. 

(…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avand in vedere 
recomandarile echipei de 
control ASF (Proces Verbal 
nr. SP/DSC/ 31 
/04.01.2021) 

 

Forma supusa avizata a prospectului simplificat al schemei de  
pensii facultative  Raiffeisen Acumulare 

Forma supusa avizarii prospectului simplificat al 
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Observatii 

6. Definitii 
In conformitate cu Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, 
cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare 
Legea nr. 204/2006, termenii si expresiile de mai jos au 
urmatoarele semnificatii: 

6. Definitii 
In conformitate cu Legea nr. 204/2006 privind pensiile 
facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, 
denumita in continuare Legea nr. 204/2006, termenii si 
expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: 
1.abatere pasiva de la cerințele de rating reprezinta 
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(....) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...) 

21.investment grade – calificativul de performanta acordat unei 
emisiuni de instrumente financiare, sau in lipsa acestuia, emitentului, 
de catre agentiile de rating mentionate in normele Autoritatii conform 
grilelor de evaluare specifice acestora;  

(…) 

neindeplinirea cerintelor de rating pentru un instrument 
financiar aflat în portofoliul Fondului, ca urmare a scaderii 
sau retragerii ratingului de catre agentiile de rating 
mentionate mai jos; 
(...) 
6.agenții de rating - agentiile internationale de evaluare a 
riscului ale caror calificative sunt luate în considerare la 
incadrarea instrumentelor financiare în categoria investment 
grade sunt Fitch, Moody's și Standard&Poor's; 
(...) 
10.calificativ investment grade – nivel de performanta 
acordat unei emisiuni de instrumente financiare sau, in lipsa 
acesteia, emitentului, de catre agentiile de rating menționate 
mai sus, conform grilelor de evaluare specifice acestora, 
respectiv calificativ mai mare sau cel puțin egal cu BBB-, 
BBB-, Baa3; 
11.calificativ non-investment grade - nivel de performanța 
acordat unei emisiuni de instrumente financiare sau, in lipsa 
acesteia, emitentului, de catre agentiile de rating mentionate 
mai sus, conform grilelor de evaluare specifice acestora, 
respectiv calificativ mai mic de BBB-, BBB-, Baa3; 
(...) 
18.obligatiuni fara rating – obligațiuni pentru care nu exista 
un calificativ de performanta acordat emisiunii sau 
emitentului acesteia de catre niciuna dintre agentiile de 
rating menționate mai sus; 
(....) 

 

 

 

Actualizare in conformitate 
nu 

prevederile Normei 
nr.11/2011  

 

 

 

Renumerotare 
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9. Informatii privind politica de investitii, principiile investitionale si 
riscurile aferente 
9.1. Politica de investitii 

9. Informatii privind politica de investitii, principiile 
investitionale si riscurile aferente 
9.1. Politica de investitii 
(...) 

Fondul poate investi in obligatiuni corporatiste fara rating si 
obligatiuni corporatiste care au calificativul noninvestment 
grade, dar niciunul dintre calificativele acordate de catre 
agentiile de rating prevazute la art. 2 alin. (2) lit. d) din 
Norma nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor 
fondurilor de pensii private, cu modificarile si completarile 
ulterioare,nu este mai mic de BB-, BB-, respectiv Ba3, ale 
emitenților din Romania, care indeplinesc cumulativ 
urmatoarele criterii: 

i) acțiunile emitentilor sunt admise la tranzacționare si se 
tranzactioneaza pe o piata reglementata din Romania, state 
membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului 
Economic European;  

(ii) Fondul poate investi maximum 3% din activele sale in 
astfel de emitenti;  

(iii) Fondul poate detine maximum 10% din fiecare emisiune 
de obligațiuni. 

(…) 

Investițiile din portofoliul acestui Fond nu tin seama de 
criteriile UE pentru activitati economice durabile din punctul 

 

 

 

 

Actualizare in conformitate 
cu prevederile Normei 
nr.11/2011  

 

 

 

 

 

 

In conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 
2019/2.088 cu 
modificarile si completarile 
ulterioare 
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de vedere al mediului. 

(...) 

Decizia de investire a activelor Fondului are totodata 
obiectivul de a identifica riscurile potentiale asociate  
factorilor de mediu, sociali si de guvernanta corporativa 
(ESG – environment, social, governance), dar si 
oportunitatile care pot sa derive din acesti factori. Factorii 
ESG pot avea un impact semnificativ asupra performantei 
companiilor pe termen mediu si lung. In acest sens, se 
analizeaza modalitatea in care un emitent este expus la 
factorii ESG precum si masura in care echipa de 
management gestioneaza in mod eficient impactul potential 
al acestor factori asupra activitatii companiei si gradul de 
transparenta in acest domeniu. Riscurile ESG slab gestionate 
pot conduce la ineficiente, intreruperi operationale, litigii și 
daune reputationale, care pot afecta in cele din urma 
capacitatea emitentului de a-si indeplini obligatiile 
financiare. 

(...) 

 

 

 

 

In conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 
2019/2.088 cu 
modificarile si completarile 
ulterioare 

 

9. Informatii privind politica de investitii, principiile investitionale si 
riscurile aferente 
9.2. Riscurile asociate structurii de portofoliu 

9. Informatii privind politica de investitii, principiile 
investitionale si riscurile aferente 
9.2. Riscurile asociate structurii de portofoliu 
(...) 
• Riscurile de mediu, sociale si de guvernanta (ESG) – 
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reprezinta riscurile de manifestare a unui impact 
financiar negativ asupra performantei fondului care 
rezulta din impactul actual sau potential al factorilor ESG 
asupra activelor/contrapartilor/ investitiilor acestuia. 
Riscurile ESG se materializeaza inclusiv prin impactul pe 
care factorii ESG il pot avea asupra categoriilor de risc 
deja considerate in administrarea investitiilor (riscul de 
credit, riscul de piata, riscul de lichiditate). Avand in 
vedere faptul ca fondul investeste o pondere importanta 
a activelor sale in titluri emise de Statul Roman, iar restul 
activelor sunt reprezentate in principal de expuneri fata 
de banci si intr-o proportie mai redusa de expuneri fata 
de companii din domenii precum petrol si gaze si utilitati 
electrice, consideram ca fondul are o expunere de nivel 
redus spre moderat la riscurile ESG si ca atare ne 
asteptam ca impactul acestora asupra randamentului 
Fondului sa fie de asemenea redus spre moderat. 

• Riscul reputational al emitentului sau contrapartii – este 
riscul ca publicitatea negativa, perceptia publicului sau 
anumite evenimente sa aiba un impact advers asupra 
reputatiei unei companii, afectand in cele din urma 
capacitatea acesteia de a-si indeplini obligatiile 
financiare. 

(…) 

 

 

 

In conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 
2019/2.088 cu 
modificarile si completarile 
ulterioare 

 

 

 

 

Avand in vedere 
recomandarile echipei de 
control ASF (Proces Verbal 
nr. SP/DSC/ 31 
/04.01.2021) 

 
Textul integral al propunerilor de modificare precum si varianta actualizata a prospectului este publicata pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro. Modificarile mai sus 
mentionate au fost avizate prealabil de A.S.F. prin Avizul nr. 162/29.04.2021. Participantii care nu sunt de acord cu propunerile de modificare a prospectului sunt rugati 
sa notifice, in scris, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primei publicari a documentului de informare si 



solicitare a acordului participantilor. In baza acestei notificari, participantii se pot transfera la un alt fond de pensii facultative, toate cheltuielile aferente transferului fiind in 
sarcina administratorului. 
Transferul participantilor care nu sunt de acord cu propunerile de modificare ale prospectului si care au depus o cerere de transfer la un alt fond de pensii facultative se 
realizeaza cu indeplinirea procedurilor legale in vigoare privind transferul participantilor intre fondurile de pensii facultative. Prin exceptie de la prevederile Normei A.S.F. 
nr.14/2006 cu privire la transferul participantilor, cererile de transfer sunt procesate in termen de 10 zile lucratoare de la intocmirea procesului-verbal prin care se 
constata obtinerea acordului majoritatii participantilor cu privire la modificarile aduse Prospectului. 
 
Participantii care nu si-au exprimat in scris dezacordul in termenul de 30 de zile de la data informarii, se considera ca sunt de acord cu propunerile de modificare a 
prospectului. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. va solicita A.S.F. autorizarea modificarilor mai sus mentionate daca va obtine acordul majoritatii participantilor la 
Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare si va anunta publicarea prospectului schemei de pensii facultative  modificat. 
In cazul in care nu se obtine acordul majoritatii participantilor cu privire la modificarile aduse prospectului, solicitarile de transfer depuse ca urmare a exprimarii 
dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea nu are loc. 
Prezenta informare a fost intocmita in conformitate cu Norma A.S.F. nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
 

Director General,       Ofiter Control Intern, 
Razvan Szilagyi       Andra Mucenic 


