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Informatii cheie destinate investitorilor  
 

Prezentul document ofera informatii cheie referitoare la acest fond destinate investitorilor. Acesta nu este un material 

publicitar. Informatiile va sunt prezentate conform legii pentru a va ajuta sa intelegeti natura si riscurile unei investitii in acest 

fond. Sunteti invitati sa il cititi pentru a putea lua o decizie in cunostinta de cauza daca sa investiti sau nu. 

 

Fondul deschis de investitii Raiffeisen Global Equitiy 
autorizat de catre A.S.F. (Autoritatea) prin Autorizatia nr.146/31.10.2019 

 inscris cu nr.  CSC06FDIR/400118  in Registrul Autoritatii, ISIN  RO1HSRWVVE69 
 
Prezentul OPCVM este administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., subsidiară a Grupului Raiffeisen,  

autorizata prin Decizia nr. 432 / 08.02.2006, inscrisa in Registrul Autoritatii cu nr. PJR05SAIR/400019 din 08.02.2006.  

Adresa: Calea Floreasca nr. 246 D, Et. II, camera 2, sector 1, Romania, 014476, telefon +4021.306.1711; fax +4021.312.05.33, 

adresa de web: www.raiffeisenfonduri.ro, email: office@raiffeisenfonduri.ro. 

 

 
■ Obiective si politica de investitii 

 

 Obiectivul Fondului este de a plasa resursele financiare in scopul obtinerii unei cresteri pe termen mediu si lung a 

capitalului investit, in conditii de administrare profesionala a investitiilor si a riscului. Fondului ofera investitorilor 

individuali acces la potentialul de crestere al pietelor globale de actiuni dar si al celei locale, in conditii de 

administrare profesionala a investitiilor si a riscurilor. 

 Fondul investeste pana la 100% din active in fonduri de actiuni si actiuni individuale. Selectia fondurilor in care vor fi 

efectuate plasamente are la baza atat criterii cantitative (performanta, indicatorii de risc, costurile, etc.) cat si criterii 

calitative (politica investitionala, experienta echipei investionale, etc.). Principalele piete externe de actiuni pe care 

investeste Fondul sunt: SUA, Europa si pietele emergente globale. 

 Investitiile Fondului nu sunt limitate la instrumente financiare tranzactionate pe pietele reglementate din state 

membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, Fondul putand investi si in valori 

mobiliare si titluri de participare la O.P.C. 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 in valori mobiliare si 

titluri de participare la O.P.C  admise la cota oficiala a New York Stock Exchange - NYSE din Statele Unite ale 

Americii (SUA), intr-o limita maxima de 50% 

 

Recomandare: acest fond nu este recomandat in cazul in care doriti sa va retrageti banii intr-un termen mai scurt de 7-10 ani. 

Fondul se adreseaza investitorilor cu un apetit de risc peste medie.  

 

■ Profilul de risc si de randament al investitiei 

 

←Risc redus           Risc ridicat→ 
    Risc redus – In general randamente reduse    Risc ridicat– In general randamente mari 

1 2 3 4 5 6 7 

 

In functie de gradul de dispersie al randamentelor fondului in jurul valorii medii, masurat prin volatilitate, Fondul a fost 

clasificat in categoria de risc 6 (care presupune o volatilitate anualizata de maxim 15%). Indicatorul sintetic de risc si 

randament (ISRR) a fost calculat pe baza randamentelor saptamanale simulate pe ultimii 5 ani pe baza datelor de piata 

reprezentative pentru strategia fondului si poate sa nu reprezinte o estimare corecta a profilului de risc viitor al Fondului. 

Datele istorice anterioare nu reprezinta o garantie a rezultatelor viitoare. O clasificare in categoria 1 nu inseamnă investitie fara 

riscuri. Categoria de risc 7 presupune o volatilitate anualizata de peste 25%. Clasificarea in functie de riscuri se poate schimba 

in timp. 

 

Principalele categorii de riscuri la care sunt expuse investitiile in Fond sunt:  

• Riscul de piata: posibilitatea inregistrarii de pierderi, care rezulta, direct ori indirect, din fluctuatiile pretului de piata al 

activelor, obligatiilor si instrumentelor financiare. Riscul de piata cuprinde riscul valutar si riscul ratei dobanzii. 

• Riscul de lichiditate: Exista riscul ca anumite instrumente financiare din portofoliu sa nu poată fi vandute intr-un interval 

scurt de timp fara a afecta semnificativ pretul acestuia.  

• Riscul de contraparte: Fondul incheie tranzactii cu diferite parti contractante. Exista riscul ca acesti parteneri 

contractuali, ca urmare a insolvabilitatii, sa nu isi poata onora obligatia fata de fond. 

• Riscul operational: Exista riscul de pierderi rezultate fie din utilizarea unor procese, sisteme si resurse umane inadecvate 

sau care nu si-au îndeplinit functia in mod corespunzator, fie de evenimente si actiuni externe (de exemplu, dezastre 

naturale).  

• Riscul de utilizare a instrumentelor derivate: Utilizarea tranzactiilor cu derivate, atat in scopul acoperirii riscului, cat si 

ca instrument al administrarii active a investitiilor, poate duce la cresterea volatilitatii randamentelor fondului.  
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■ Comisioane şi cheltuieli 

 

Comisioanele pe care le platiti in calitate de investitori ai acestui OPCVM sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de 

functionare ale fondului si reduc cresterea potentiala a investitiei dumneavoastra. Comisioanele platite de dumneavoastra, cu 

exceptia comisioanelor de subscriere si rascumparare, sunt reflectate integral in randamentul afisat al fondului, care este net de 

costuri.  

 

Comisioane aferente dobandirii sau renuntarii la calitatea de investitor 

Comision de subscriere            1% 

Comision de răscumpărare 1% 

Comisioanele de subscriere si de rascumparare sunt exprimate ca valori maxime. In unele cazuri, pe care consultantul dvs. 

financiar/distribuitorul/societatea de administrare a investitiilor vi le poate aduce la cunostinta, acestea pot fi mai reduse. 

Nivelul anual al comisioanelor plătite din activul fondului 

Comisioane curente  1.53% 

Valoarea comisioanelor curente este estimata pe baza cheltuielilor totale estimate aferente unei perioade de 12 luni. In 

valoarea respectiva nu au fost incluse estimari privind comisioanele de tranzactionare a activelor din portofoliu si cheltuielile 

aferente transmiterii documentelor prevazute de reglementarile in vigoare catre investitori. Pentru informatii suplimentare 

legate de comisioane, va rugam sa consultati sectiunea „Comisioane si alte cheltuieli“ din prospectul de emisiune al 

OPCVM-ului, disponibil la adresa www.raiffeisenfonduri.ro. 

Comisioane percepute din activul fondului in conditii specifice 

Comision de performanta Nu exista 

 

■ Performante anteriore 

Fondul fiind nou constituit, la momentul intocmirii prezentului document nu existau informatii privind performanta anterioara. 

Aceasta sectiune va fi completata ulterior acumularii unui istoric de cel putin un an de la lansarea Fondului. 

 

■ Informatii practice 

 

Banca depozitara a fondului este Raiffeisen Bank S.A. 

 

Prospectul de emisiune, inclusiv regulile fondului, rapoartele anuale si semestriale, valoarea activului net si a unitatii de fond 

cat si alte informatii despre fond sunt disponibile gratuit in limba romana pe internet la www.raiffeisenfonduri.ro, precum si la 

unitatile distribuitorului Raiffeisen Bank. De asemena, pe pagina de internet www.raiffeisenfonduri.ro si in cotidianul Ziarul 

Financiar se publica in fiecare zi lucratoare valoarea unitara a activului net, precum si, ocazional, anunturile privind activitatea 

fondului.  

 

Fiecare investitor are obligatia sa calculeze si sa achite obligatiile fiscale care ii revin conform prevederilor legale in vigoare. 

Impozitarea castigurilor obtinute de persoanele fizice ca urmare a rascumpararii unitatilor de fond se supune prevederilor Legii 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Beneficiul primit ca urmare a detinerii de unitati 

de fond in clasa cu distributie este asimilat dividendului si SAI Raiffeisen Asset Management SA va retine la susrsa impozitul 

in conformitate cu prevederile legale in vigoare.  

 

Nu pot fi investitori la fond persoanele fizice sau juridice care nu au un cont curent deschis la Raiffeisen Bank SA. 

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. poate fi trasa la raspundere doar daca informatiile prezentate in documentul de fata 

induc in eroare, nu sunt reale sau nu sunt in acord cu partile corespondente ale prospectului de emisiune al fondului. 

 

Acest OPCVM este autorizat in Romania, iar activitatea lui este reglementata de Autoritatea de Supraveghere Financiara din 

Romania (Autoritate). 

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este autorizata in Romania si este reglementata de Autoritate. 

 

Aceste informatii cheie destinate investitorilor sunt exacte la data de 10.02.2020. 


