Notă către investitorii Fondurilor deschise de investitii Simfonia 1, BRD Obligatiuni, Diverso
Europa Regional, Actiuni Europa Regional, BRD Euro Fond si BRD Index Europa Regional
BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA anunta investitorii fondurilor deschise de investitii aflate in administrare
urmatoarele:
1. Schimbarea denumirii fondurilor dupa cum urmeaza: Simfonia 1 devine BRD Simfonia, BRD Index
Europa Regional devine BRD Index, Diverso Europa Regional devine BRD Diverso si Actiuni Europa Regional
devine BRD Actiuni.
2. Actualizarea prospectelor de emisiune si ale regulilor fondurilor cu prevederile Regulamentului
A.S.F nr.9/2014 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a
organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a depozitarilor organismelor de plasament
colectiv in valori mobiliare dupa cum urmeaza:
a)

Modificarea regulilor de evaluare a activelor aflate in portofoliu in conformitate cu prevederile
Regulementului;
b) Reformularea capitolului factorilor de risc cu urmatoarele riscuri: risc de credit, risc de piata, risc
de lichiditate, risc operational, risc reputational si risc de conformitate, risc de contraparte;
c) Modificarea componentei conducerii societatii BRD Asset Management SAI SA;
d) Modificarea capitolului privind fuziunea si lichidarea fondurilor;
e) Modificarea capitolului privind cheltuielile fondului;
f) Introducerea custodelui global in prevederile prospectului.
3. Pentru BRD Simfonia, BRD Obligatiuni, BRD Diverso si BRD Actiuni se modifica numarul de
zecimale pentru calculul valorii unitare a activului net de la 2 zecimale la 4 zecimale.
4. Introducerea posibilitatii subscrierilor prin debit direct pentru toate fondurilor aflate in
administrarea BRD Asset Management SAI SA.
5.

Modificarea duratelor minime recomandate pentru toate fondurile aflate in administrare.

6. Introducerea limitei maxime pentru comisionul de administrare pentru BRD Diverso, BRD Actiuni,
BRD Index si BRD Obligatiuni.
Indicatorul sintetic de Risc si Randament(ISRR) aferent fondului BRD Simfonia s-a modificat de la 1 la 2
incepand cu 23.05.2015.
In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.9/2014 modificarile intra in vigoare in termen de 10
zile de la publicarea prezentei note de informare.
Investitorii care nu sunt de acord cu modificarile prevazute in documentele fondurilor, au posibilitatea
rascumpararii integrale in termenul mentionat mai sus.
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