Nr. 5000 / 19.07.2022
Actul Constitutiv
al Societăţii TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.
actualizat la data de 19.07.2022

Preambul

Prezentul Act Constitutiv al Societăţii TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. a fost actualizat
în temeiul art. 4 al Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii din data de data de 28
aprilie 2022, precum și dispozițiile cuprinse în cadrul Autorizației A.S.F. nr. 106 din data de 08.07.2022, cu
respectarea dispoziţiilor art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările şi
completările ulterioare. La actualizarea prezentului Act Constitutiv au fost avut în vedere Actul constitutiv al
societăţii nr. 636/28.01.2022.

Capitolul I - Denumirea, forma, sediul şi durata societăţii

Art. 1 - (1) Denumirea societăţii este Transilvania Investments Alliance S.A. În toate actele, facturile,
anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanând de la societate, denumirea societăţii va fi urmată de cuvintele
"societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", de capitalul social subscris şi vărsat, numărul de înregistrare din
registrul comerţului şi anul, codul fiscal, sediul societăţii şi menţiunea că este autoadministrată în sistem
dualist.
(2) Societatea este înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J08/3306/1992, având Codul unic de
înregistrare nr. 3047687 şi cod de identificare fiscală nr. RO 3047687.
Art. 2 - (1) Societatea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. Braşov este persoană juridică
română organizată sub formă de societate pe acţiuni (S.A.). Societatea este listată la Bursa de Valori
București, tranzacţionarea acţiunilor fiind supusă regulilor aplicabile pieţei reglementate și fondurilor de
investiții alternative de tip închis.
(2) Societatea este Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.), de tip
ȋnchis, diversificat, ȋnfiinţat ca societate de investiţii, autoadministrat. De asemenea, Societatea este
autorizată ca Administrator de Fonduri de Investiţii Alternative (A.F.I.A.).
(3) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române aplicabile.
(4) Societatea este administrată în sistem dualist.
Art. 3 - (1) Sediul societăţii este în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Braşov, România.
(2) În funcţie de necesităţi şi oportunităţi Directoratul poate înfiinţa sau desfiinţa sucursale, filiale,
agenţii, reprezentanţe, precum şi puncte de lucru, atât în ţară cât şi în străinătate, cu avizul Consiliului de
Supraveghere şi cu respectarea cerinţelor legale privind autorizarea şi publicitatea.
(3) În vederea realizări obiectului de activitate societatea are deschisă o reprezentanţă/punct de
lucru în Clădirea Ana Tower, Bulevardul Poligrafiei nr. 1A, Etaj 1, Zona B, Sector 1, Bucureşti.
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Art. 4 – (1) Durata societăţii este de 49 de ani, respectiv până la data de 09.07.2070 . Acţionarii au
dreptul de a modifica durata societăţii înainte de expirarea acesteia, prin Hotărâre a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor.
(2) Societatea nu poate da curs solicitărilor de răscumpărare de acţiuni formulate de investitori
pentru acțiunile pe care aceștia le dețin, înainte de începerea fazei de lichidare a fondului, ȋn mod direct sau
indirect, din activele fondului, ȋn conformitate cu preverile legale.

Capitolul II – Scopul şi obiectul de activitate al societăţii

Art. 5 - Scopul societăţii este de a creşte valoarea capitalului investit prin administrarea şi gestionarea
eficientă a activelelor proprii.
Art. 6 – (1) Domeniul principal de activitate al societăţii este Cod CAEN 649 - alte activităţi de
intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii, iar activitatea principală este Cod
CAEN 6499 - alte intermedieri financiare neclasificate altundeva.
(2) Principalele activităţi ale societăţii sunt:
(i) administrarea portofoliului;
(ii) administrarea riscului.
(3) Societatea poate desfăşura, în cadrul administrării colective şi alte activităţi, precum:
a) administrarea entităţii:
(i) servicii juridice şi de contabilitate a fondului;
(ii) cereri de informare din partea clienţilor;
(iii) evaluarea şi stabilirea preţului, inclusiv returnări de taxe;
(iv) controlul respectării legislaţiei aplicabile;
(v) distribuţia veniturilor;
(vi) emisiuni de titluri de participare;
(vii) decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate;
(viii) ţinerea evidenţelor;
b) activităţi legate de activele fondului, şi anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de
administrare ale A.F.I.A., administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanţă
acordată entităţilor cu privire la structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe acesteia,
consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile de entităţi, precum şi alte servicii legate de administrarea
F.I.A. şi a societăţilor şi a altor active în care a investit.
(4) Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrâns, etc. prin decizia
Directoratului, cu avizul consiliului de supraveghere, cu excepţia domeniului şi activităţii principale, care nu
pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Capitolul III – Capitalul social, acţiunile şi acţionarii societăţii

Art. 7 – Capitalul social subscris şi vărsat este de 216.244.379,70 lei şi este divizat în 2.162.443.797
acţiuni nominative.
Art. 8 - (1) Datele de identificare ale fiecărui acţionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numărul de
acţiuni aflate în proprietate şi cota de participare a acţionarului în totalul capitalului social sunt cele cuprinse
în registrul acţionarilor ţinut de către Depozitarul Central S.A. Bucureşti.
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(2) Capitalul social va putea fi majorat sau diminuat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare
a acţionarilor, conform dispoziţiilor legale în vigoare. Orice majorare a capitalului social poate fi delegată în
competenţa Directoratului numai în limita maximă aprobată de A.G.E.A. şi numai pentru o durată maximă de
1 an. Această delegare poate fi reînnoită de A.G.E.A. pentru o nouă perioadă de maximum 1 an.
(3) Capitalul social va putea fi diminuat conform prevederilor legale în vigoare.
(4) Directoratul este în drept să decidă majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve
statutare şi a altor rezerve, constitutite în condiţiile dispoziţiilor legale şi ale hotărârilor adunărilor generale
ale acţionarilor, în măsura în care apreciază ca necesară şi oportună o astfel de decizie, numai cu avizul
Consiliului de Supraveghere.
Art. 9 - (1) Acţiunile emise de societate sunt nominative, indivizibile, de valori egale, dematerializate.
(2) Calitatea de acţionar al societăţii şi numărul de acţiuni deţinute se atestă printr-un extras de cont
emis şi certificat de către Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de către participanţii definiţi conform
prevederilor legale în vigoare, care furnizează servicii de custodie.
(3) Orice schimbare va interveni în situaţia juridică a acţionarilor societăţii, din diverse cauze, va fi
comunicată de către persoana interesată la Depozitarul Central S.A. Nu vor fi opozabile Societăţii niciuna
dintre schimbările intervenite în situatia acţionarilor care nu sunt comunicate şi înregistrate în evidenţele
Depozitarului Central S.A.
(4) Valoarea nominală a unei acţiuni este de 0,10 lei. Acţiunile acordă acţionarilor drepturi egale, cu
excepţia situaţiilor în care, prin lege sau Actul constitutiv, se va limita dreptul de vot în adunarea generală a
acţionarilor. În cazul în care una sau mai multe acţiuni vor fi dobândite de mai multe persoane în cote părţi,
societatea va recunoaşte un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultate din deţinerea acelor
acţiuni.
(5) Acţiunile sunt negociabile şi liber transferabile, în condiţiile respectării prevederilor legale.
(6) Dreptul asupra acţiunilor va putea fi transmis şi prin acte pentru cauză de moarte, precum şi prin
orice alte acte juridice translative de drepturi, în condiţiile legilor în vigoare.
(7) Societatea îşi poate răscumpăra propriile acţiuni, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile
operaţiunilor de răscumpărare de acţiuni de către o societate admisă la tranzacţionare pe o piaţă
reglementată.
(8) Adunarea generală a acţionarilor va putea mandata Directoratul să răscumpere acţiunile societăţii
la preţuri stabilite de Directorat, în conformitate cu reglementările A.S.F. și cu evoluția pieței acțiunilor
acestui emitent.
Art. 10 - (1) Acţionarii societăţii sunt sau vor fi persoane fizice, persoane juridice sau entităţi fără
personalitate juridică care au dobândit sau vor dobândi calitatea de proprietar al uneia sau mai multor acţiuni
emise de societate, inclusiv în cota parte ideală şi care şi-au înregistrat dreptul dobândit în registrul
acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A.
(2) Dobândirea acţiunilor societăţii, sub orice formă, presupune aderarea fără rezerve la toate
prevederile actului constitutiv, în vigoare la data dobândirii.
(3) Fiecare acţionar are dreptul la dividende proporţional cu cota sa de participare la capitalul social.
Fixarea dividendelor şi termenul în care acestea se vor plăti acţionarilor se vor decide prin hotărâre a Adunării
Generale. Comisioanele aferente plăţii dividendelor şi a oricăror sume cuvenite deţinătorilor de valori
mobiliare vor fi suportate de acţionari. Plata dividendelor şi a oricăror sume cuvenite deţinătorilor de valori
mobiliare emise de Societate se va realiza prin intermediul Depozitarului Central S.A. şi al participanţilor la
sistemul de compensare-decontare şi registru, conform legii.
(4) Dreptul la dividende şi alte drepturi derivate din calitatea de acţionar vor putea fi exercitate de
către persoanele înregistrate în registrul acţionarilor la data stabilită prin hotărârea Adunării Generale a
Acţionarilor, conform prevederilor legale în vigoare. Dividendele neȋncasate de către acţionari se prescriu
conform prevederilor legale ȋn vigoare.
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Art. 11 – (1) Obligaţiile societăţii sunt garantate cu capitalul social, şi în general, cu întreg activul
patrimonial al acesteia, iar acţionarii răspund față de terţi în limita valorii acţiunilor ce le deţin.
(2) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile, conform prevederilor legale, cu
excepţia drepturilor şi obligaţiilor născute în patrimoniul deţinătorilor anterior cesiunii.
Art. 12 - Niciun acţionar, indiferent de cota de capital deţinută, nu are dreptul să pună mai presus de
interesele societăţii propriile interese, astfel încât voturile sale în Adunările Generale precum şi orice alte
acţiuni pe care le va întreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegitime şi prin prisma
îndeplinirii unei astfel de obligaţii fundamentale.
Art. 13 - Este contrară legii şi prezentului Act Constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societăţii,
folosirea în mod abuziv (contrar scopului prevăzut ori permis de lege) a poziţei deţinute de acţionari sau a
calităţii de membri ai Consiliului de Supraveghere sau Directoratului ori de angajat al societăţii prin
recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea drepturilor privind valorile
mobiliare şi a altor instrumente financiare emise de către societate deţinute de către aceştia precum şi
prejudicierea acestora. Acţionarii sunt obligaţi să îşi exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare
cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale celorlalţi deţinători şi a interesului
prioritar al societăţii, în caz contrar, fiind răspunzători pentru daune.

Capitolul IV - Adunarea generală a acţionarilor

Art. 14 – (1) Organul suprem de deliberare şi decizie al societăţii este Adunarea Generală a
Acţionarilor, care funcţionează în conformitate cu prevederile Legii şi ale prezentului Act Constitutiv.
(2) Fiecare acţionar este îndreptăţit să participe şi să voteze la oricare dintre Adunările Generale ale
acţionarilor societăţii, personal, prin reprezentare, ori să-şi exprime votul prin corespondenţă sau în sistem
electronic conform prevederilor legale şi reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea legii. Directoratul emite
regulamente privind procedurile de vot prin reprezentare, corespondenţă, mijloace electronice, de aşa
manieră încât să asigure posibilitatea exercitării dreptului de vot, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare. Votul prin corespondenţă se va efectua pe cheltuiala acţionarului.
(3) Au dreptul să participe la adunările generale toţi acţionarii care, la data de referinţă, sunt înscrişi
în registrul acţionarilor, ţinut în condiţiile legii.
(4) Adunările Generale ale Acţionarilor sunt Ordinare şi Extraordinare. Cvorumul necesar în vederea
organizării şi desfăşurării Adunărilor Generale ale Acţionarilor şi majoritatea necesară adoptării hotărârilor
sunt cele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. Lucrările Adunărilor Generale ale Acţionarilor se pot
desfăşura, la propunerea Directoratului înscrisă în convocatorul şedinţei, şi la alte adrese din localitatea
sediului principal decât cea a sediului social. Pentru adoptarea hotărârii privind retragerea de la
tranzacționare este necesară prezența acționarilor deținând 2/3 din drepturile de vot, hotărârea fiind luată
cu majoritatea de 3/4 din numărul voturilor deţinute de acționarii prezenți sau reprezentați.
(5) Atribuţiunile pe care le pot exercita adunările generale ordinare şi extraordinare sunt cele
prevăzute de Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele reglementate de
legislaţia pieţei de capital.
(6) Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către Directorat, ori de câte ori
este nevoie sau la cererea acţionarilor îndreptăţiţi conform legii, dacă cererea acestora cuprinde dispoziţii ce
intră în atribuţiile adunării generale, după felul acestora.
(7) În vederea asigurării posibilităţii efective şi reale a tuturor acţionarilor de a lua cunoştinţă de
conţinutul documentelor şi propunerilor pentru fiecare adunare generală a acţionarilor, Directoratul
societăţii va lua toate măsurile necesare reglementate în Legea nr. 24/2017 şi cele prevăzute în
reglementările A.S.F. emise în aplicarea acesteia.
(8) Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor se va efectua de către Directorat, care va lua măsuri
de publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în unul dintre ziarele de largă răspândire din
localitatea în care se află sediul societăţii, într-un cotidian de circulaţie naţională şi pe site-ul societăţii.
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Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor va fi comunicată A.S.F. şi Operatorului de piaţă unde sunt
tranzacţionate acţiunile societăţii.
(9) Convocatorul, precum şi toate documentele şi informaţiile legate de problemele supuse
informării sau aprobării acţionarilor se pun la dispoziţia acestora la sediul societăţii cu cel puţin 30 de zile
ȋnainte de data Adunării Generale şi se publică pe pagina de internet pentru liberul acces la informaţii a
acţionarilor. La cerere, acţionarilor li se vor elibera copii ale acestor documente.
(10) În anunţurile prin care se aduce la cunoştinţă convocarea Adunării Generale a Acţionarilor
societăţii se vor indica, de către Directorat, informaţiile impuse de lege. De asemenea, se va stabili data până
la care acţionarii îşi pot trimite voturile lor prin reprezentare, corespondenţă şi/sau mijloace electronice în
cazul utilizării acestor prevederi, cu privire la oricare dintre problemele supuse aprobării.
(11) În ziua şi la ora arătate în convocare, şedinţa adunării se va deschide de către Preşedintele
Directoratului, sau de către persoana care îi ţine locul.
(12) Societatea poate permite acţionarilor săi participarea şi votul ȋn cadrul Adunării Generale prin
mijloace electronice de transmisie a datelor stabilite prin procedurile privind desfăşurarea şi organizarea
Adunărilor Generale.

Capitolul V – Consiliul de Supraveghere

Art. 15 - (1) Societatea este administrată în sistem dualist de către un Directorat sub controlul
Consiliului de Supraveghere. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere este acordat pentru o
perioadă de 4 ani. Consiliul de Supraveghere este format din 5 membri persoane fizice, care trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute în legislaţia în vigoare pentru ocuparea acestei funcţii.
(2) Fiecare membru al Consiliului trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului
încredinţat. Prin acceptarea mandatului fiecare membru al consiliului îşi exercită drepturile şi îşi asumă
obligaţiile derivate din această calitate, conform dispoziţiilor legale şi celor cuprinse în contractul de
administrare.
(3) Membrii Consiliului de Supraveghere îşi aleg din rândul lor un Preşedinte în prima şedinţă de
Consiliu organizată după aprobarea membrilor de către A.S.F., cu votul majorităţii membrilor. Revocarea
Preşedintelui se face, pentru motive temeinice, cu votul majorităţii membrilor Consiliului de Supraveghere.
(4) Membrii Consiliului de Supraveghere vor alege dintre membrii săi şi un vicepreşedinte, în aceleaşi
condiţii ca cele reglementate în alineatul precedent, persoană care, în lipsa motivată a Preşedintelui, din
împrejurări mai presus de voinţa acestuia, va exercita atribuţiile acestuia. Revocarea vicepreşedintelui se face
în aceleaşi condiţii ca cele reglementate în alineatul precedent.
(5) Consiliul de Supraveghere are puteri depline în supravegherea şi controlul activităţii Directoratului
conform legii. Faţă de membrii Consiliului de Supraveghere nu operează confidenţialitatea cu privire la orice
informaţii legate de societate, fără îngrădire justificată de confidenţialitatea datelor.
(6) În caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi din cadrul consiliului, consiliul procedează la
numirea unor membri provizorii până la întrunirea adunării generale ordinare a acţionarilor. Dacă vacanţa
posturilor din cadrul consiliului determină scăderea membrilor sub minimul legal, Directoratul convoacă
deîndată adunarea generală pentru a completa numărul membrilor consiliului.
(7) Consiliul de Supraveghere are următoarele responsabilități de bază cu privire la aplicarea
principiilor guvernanței corporative:
(i) supraveghează și este responsabil pentru realizarea managementului strategic al societății și
îndeplinirea obiectivelor stabilite;
(ii) avizează planul de afaceri al societății și evaluează poziția financiară a societății;
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(iii) stabilește criteriile relevante de monitorizare a rezultatelor activității Directoratului și a societății
în ansamblu și evaluează anual modul de aplicare a acestora;
(iv) se asigură că există un cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislaţia specifică
privind raportarea către A.S.F. şi de verificare a informaţiilor transmise către A.S.F., privind anumite acţiuni
întreprinse de societate;
(v) analizează adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de administrare a riscului în vederea
gestionării eficiente a activelor deținute de societate, precum și modul de administrare a riscurilor aferente
la care aceasta este expusă;
(vi) aprobă apetitul și limitele toleranței la risc ale societății, precum și procedura pentru
identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau
poate fi expusă societatea;
(vii) analizează adecvarea, eficienţa şi actualizarea sistemului de control intern-conformitate, astfel
încât să asigure independenţa acestuia faţă de structurile organizatorice operaţionale şi cele de suport din
cadrul societăţii, pe care le controlează şi monitorizează;
(viii) supraveghează respectarea cerințelor privind externalizarea /delegarea unor activități
operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât și pe toată durata externalizării/delegării;
(ix) analizează și stabilește politica de remunerare a societății, astfel încât aceasta să corespundă
strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsuri pentru prevenirea
apariției conflictelor de interese;
(x) se asigură că la nivelul societății există o strategie de comunicare care respectă cerințele legale
aplicabile;
(xi) se asigură de dezvoltarea standardelor etice și profesionale pentru a se asigura un comportament
profesional și responsabil la nivelul societății în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese;
(xii) evaluează semestrial planurile pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de
urgență la nivelul societății.
Art. 16 – (1) Drepturile şi obligaţiile membrilor Consiliului de Supraveghere şi ale societăţii referitoare
la activitatea acestora se stabilesc în condiţiile şi în limitele legii printr-un contract de administrare aprobat
de Adunarea Generală a Acţionarilor, odată cu alegerea Consiliului de Supraveghere pentru un nou mandat.
Contractul de administrare va fi semnat în numele A.G.O.A. de către Preşedintele Directoratului sau de către
o persoană desemnată în acest sens de Adunarea Generală a Acţionarilor în care sunt aleşi membrii
Consiliului de Supraveghere.
(2) Fiecare membru al consiliului de supraveghere încheie o asigurare pentru răspundere civilă
profesională, în limita echivalentului în lei a 250.000 Euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.
Art. 17 - (1) Consiliul de Supraveghere se va întruni cel puţin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este
necesar, la convocarea Preşedintelui.
(2) Consiliul de Supraveghere va putea fi convocat la cererea motivată a cel puţin doi dintre membrii
săi sau la cererea Directoratului cu ordinea de zi prezentată în cererea de convocare. Preşedintele este obligat
să dea curs unei astfel de cereri. În Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de Supraveghere
este detaliată procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.
(3) Preşedintele prezidează şedinţele consiliului.
(4) Membrii Consiliului de supraveghere îşi vor exercita mandatul personal, cu loialitate şi în interesul
societăţii. Prin excepţie, un membru al Consiliului de Supraveghere poate reprezenta la şedinţele Consiliului
numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită şedinţă a
Consiliului de Supraveghere.
(5) Şedinţele Consiliului de Supraveghere se vor ţine la sediul societăţii sau în oricare alt loc indicat
în convocator. Participarea la lucrările consiliului se poate realiza şi prin intermediul mijloacelor de
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comunicare la distanţă: teleconferinţă, videoconferinţă, conferinţă pe internet sau intranet, etc. sau prin
combinerea acestor variante de participare. 1
(6) Hotărârile Consiliului de Supraveghere sunt valabile dacă sunt prezenţi sau reprezentaţi cel puţin
trei membri ai consiliului şi sunt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi sau reprezentaţi,
excepție făcând hotărârile privind numirea și revocarea președintelui, care se adoptă cu votul majorității
membrilor consiliului. În caz de paritate, este hotărâtor votul preşedintelui.2
(7) Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din minim 2 membri,
însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea
Comitetului de Audit, Comitetului de Risc, Comitetului de Remunerare şi a Comitetului de Nominalizare este
obligatorie. Comitetele vor înainta consiliului recomandări şi/sau rapoarte asupra activităţii acestora.
(8) Membrii Consiliului de Supraveghere au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate
cheltuielile determinate de deplasarea şi participarea la oricare dintre şedinţele consiliului de supraveghere,
precum şi pentru orice activitate legată de supravegherea, administrarea şi activitatea Directoratului.
Art. 18 – (1) Membrii Consiliului de supraveghere pot fi revocaţi oricând de către adunarea generală
a acţionarilor pentru motive temeinice.
(2) Dacă revocarea membrilor consiliului este fără just motiv, societatea va plăti daune interese.3

Capitolul VI – Directoratul

Art. 19 – (1) Consiliul de Supraveghere numeşte un Directorat format din 3 membri. După cum va
stabili Consiliul de Supraveghere, unul dintre aceştia va fi numit Preşedinte Executiv şi doi Vicepreşedinţi
executivi. Mandatul membrilor Directoratului este acordat pentru o perioadă de maxim 4 ani, putând fi
reînnoit pentru noi perioade de maxim 4 ani.4
(2) Membrii Directoratului trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în legislaţia în vigoare pentru
a ocupa această funcție şi să încheie o asigurare de răspundere profesională, în limita echivalentului în lei a
300.000 euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.
(3) Desfăşurarea activităţii membrilor Directoratului precum şi raporturile existente între aceştia şi
societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societăţii de către un membru al
consiliului de supraveghere desemnat în acest scop de către consiliul de supraveghere. Contractul va respecta
prevederile prezentului Act Constitutiv şi legislaţia în vigoare.
(4) În relaţiile cu terţii, societatea este reprezentată de către Preşedintele Directoratului sau un alt
membru al Directoratului desemnat în acest sens.
(5) Directoratul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii curente a societăţii,
în limitele obiectului de activitate al acesteia şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau
de actul constitutiv consiliului de supraveghere şi adunării generale.
(6) Membrii Directoratului pot fi revocaţi oricând de către Consiliul de Supraveghere. Dacă revocarea
lor survine fara justă cauză, Membrii Directoratului sunt îndreptăţiţi la plata de daune interese stabilite în
baza contractului de mandat încheiat de aceştia cu societatea. 5

1
2
3
4
5

Textul art. 17 alin. (5) este reprodus în forma aprobată prin Autorizația A.S.F. nr. 106/08.07.2022.
Textul art. 17 alin .(6) este reprodus în forma aprobată prin Autorizația A.S.F. nr. 106/08.07.2022.
Textul art. 18 alin. (2) este reprodus în forma aprobată prin Autorizația A.S.F. nr. 106/08.07.2022.
Textul art. 19 alin. (1) este reprodus în forma aprobată prin Autorizația A.S.F. nr. 106/08.07.2022.
Textul art. 19 alin. (6) este reprodus în forma aprobată prin Autorizația A.S.F. nr. 106/08.07.2022.
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(7) Angajarea şi eliberarea din funcţie a persoanelor cu atributii de conducere care deţin o astfel de
funcţie în baza unor raporturi de muncă se face de către Președintele Executiv, cu aprobarea prealabilă a
Directoratului, iar pentru ceilalţi salariaţi decizia se ia în exclusivitate de către Președintele Executiv al
Directoratului. Salarizarea personalului societăţii, indiferent de funcţie, se face, prin negociere, între
Președintele Directoratului şi aceştia, în condiţiile contractului colectiv de muncă, a grilei de salarizare
aprobată de către Directorat şi a prevederilor legale.6
(8) Convocarea, în vederea întrunirii Directoratului, va fi transmisă membrilor cu suficient timp
înainte de data întrunirii. Acest termen şi modalitatea de lucru a Directoratului vor fi stabilite prin
Regulamentul de funcţionare al Directoratului.
(9) Membrii Directoratului îşi vor exercita mandatul personal, cu loialitate şi în interesul societăţii.
Prin excepţie, un membru al Directoratului poate reprezenta la şedinţele Directoratului numai un singur
membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită şedinţă a Directoratului.
(10) Minim doi membri ai Directoratului trebuie să fie prezenţi pentru ca deciziile să fie valabile.
Deciziile Directoratului vor fi luate cu votul majorităţii membrilor prezenţi, sau reprezentaţi la respectiva
întâlnire a Directoratului.

Capitolul VII – Controlul societăţii

Art. 20 – (1) Societatea îşi va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, contractând în acest sens serviciile unui auditor persoană fizică sau persoană juridică, după
cum va găsi de cuviinţă.
(2) Auditorul intern are obligaţia de a participa la şedinţele Consiliului de Supraveghere şi de a aduce
la cunoştinţa acestuia neregulile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi ale prevederilor actului
constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la cunoştinţa adunării generale. De
asemenea, acest organ este obligat să efectueze controale inopinate si tematice cu privire la oricare din
activităţile şi compartimentele societăţii, informând operativ membrii consiliului de supraveghere şi
Directoratul despre constatările efectuate şi propunând măsurile care se impun pentru eliminarea
deficienţelor şi pentru optimizarea activităţii specifice.
(3) În exercitarea activităţii sale, auditorul intern:
a) supraveghează gestiunea societăţii şi verifică dacă situaţiile financiare sunt legal întocmite şi în
concordanţă cu registrele societăţii;
b) supraveghează modul de evaluare a elementelor patrimoniale, respectarea reglementărilor legale
referitoare la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, precum şi întocmirea de rapoarte periodice cu
privire la activitatea desfăşurată;
c) face propuneri asupra materialelor prezentate în adunarea generală de bilanţ de către membrii
Consiliului de Supraveghere, pe care să le cuprindă într-un raport amănunţit, întocmit în conformitate cu
reglementările legale specifice activităţii pe care o desfăşoară;
d) verifică situaţiile reclamate, în condiţiile legii, de către acţionari şi, în funcţie de constatări, să ia
măsurile prevăzute de lege;
e) îndeplineşte orice alte activităţi adiacente, dacă sunt de natură a contribui la buna desfăşurare a
activităţii societăţii;
f) păstrează secretul profesional pe durata mandatului, precum şi o perioadă de cel puţin trei ani
după expirarea acestuia.
g) orice alte atribuţiuni stabilite de lege şi/sau Consiliul de Supraveghere.

6

Textul art. 19 alin. (7) este reprodus în forma aprobată prin Autorizația A.S.F. nr. 106/08.07.2022.
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Art. 21 – (1) Situaţiile financiare sunt supuse obligaţiei de auditare.
(2) Operaţiunile prevăzute de alineatul precedent se vor efectua de către un auditor financiar,
persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, a cărui numire şi durată
a mandatului vor fi stabilite de către A.G.O.A. Activitatea auditorului financiar se va desfăşura în conformitate
cu prevederile legale în vigoare şi cu normele profesionale specifice, pe bază de contracte de prestări servicii,
aprobate de Directorat, cu avizul Consiliului de Supraveghere.
(3) Persoanele care vor fi numite să îndeplinească aceste activităţi trebuie să îndeplinească condiţiile
prevăzute de lege, aplicându-li-se corespunzător şi interdicţiile desprinse din aceasta.

Capitolul VIII – Activitatea societăţii

Art. 22 – (1) Societatea îşi va organiza şi va păstra evidenţa contabilă, în conformitate cu
reglementările contabile specifice aplicabile.
(2) Societatea, prin grija Directoratului este obligată să ţină la zi toate categoriile de registre precum
şi celelalte evidenţe prevăzute de lege.
(3) Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie al fiecărui an.
Primul exerciţiu economico-financiar începe la data constituirii societăţii.
(4) Anual, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, societatea va întocmi situaţii
financiare individuale pe care le va supune spre aprobare adunării generale ordinare a acţionarilor, însoţite
de raportul Directoratului, al Consiliului de supraveghere şi al auditorului financiar.
(5) Regulile de evaluare a activelor societăţii sunt elaborate cu respectarea principiilor prevăzute de
legislaţia naţională şi europeană în vigoare, iar prezentarea detaliată a acestora şi politica de investiţii a
Societăţii se regăsesc în Regulile Fondului.
(6) Valoarea activului net (V.A.N.) şi valoarea unitară a activului net (V.U.A.N.) ale Societăţii se vor
calcula cu o frecvenţă lunară, cu respectarea reglementărilor ȋn vigoare aplicabile.
(7) Valoarea activului net şi valoarea unitară a activului net ale Societăţii sunt certificate de către
depozitarul activelor societăţii, pe baza instrucţiunilor și documentelor transmise acestuia de către Societate.
(8) V.A.N. și V.U.A.N. vor fi făcute publice de către Societate pe site-ul acesteia și prin intermediul
sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București.
(9) Societatea are următoarele obligații în legătură cu regulile privind evaluarea activelor societăţii:
a) Să publice regulile de evaluare pe site-ul Societăţii, ȋn formă actualizată;
b) Să notifice A.S.F. cu privire la orice modificări privind regulile de evaluare;
c) Să notifice investitorii în legatură cu orice modificare a regulilor mai sus menționate prin
intermediul unui raport curent ce va fi făcut public pe site-ul Societăţii și prin intermediul sistemului
de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București.
Art. 23 - Membrii Directoratului sunt obligaţi ca, în termen de 15 zile de la data Adunării Generale de
bilanţ, să depună o copie de pe situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul lor, cel al Consiliului de
Supraveghere şi raportul Auditorului Financiar, la Oficiul Registrului Comerţului, A.S.F. şi la celelalte instituţii
prevăzute de reglementările legale aplicabile.
Art. 24 - (1) Finanţarea societăţii se asigură din surse proprii şi/sau împrumutate în limitele permise
de lege.
(2) Societatea va respecta în orice moment, pe parcursul desfăşurării activităţii sale, regulile
prudenţiale privind politica de investiţii cuprinse în reglementările legale în vigoare aplicabile.
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(3) Societatea poate dobândi şi deţine active numai în condiţiile admise de legislaţia în vigoare.
Politica de investiţii și regulile prudențiale sunt stabilite de către Societate și vor fi reglementate în Declaraţia
de Politică Investiţională, cu respectarea limitărilor investiţionale prevăzute de reglementările legale
aplicabile în vigoare şi de Regulile fondului.
(4) Societatea are următoarele obligații în legătură cu regulile prudenţiale privind politica de investiţii
a societăţii:
a) Să publice regulile prudenţiale privind politica de investiţii pe site-ul Societatii, ȋn formă actualizată;
b) Să notifice A.S.F. cu privire la orice modificări privind regulile prudenţiale privind politica de
investiţii;
c) Să notifice investitorii în legatură cu orice modificare a regulilor prudenţiale privind politica de
investiţii mai sus menționate prin intermediul unui raport curent ce va fi făcut public pe site-ul societatii și
prin intermediul sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București.
Art. 25 - (1) Veniturile societăţii se realizează din activitatea desfaşurată de societate şi se determină
în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
(2) Profitul sau pierderea se determină lunar, cumulat de la începutul fiecărui exerciţiu financiar, iar
rezultatul exercițiului financiar se supune anual aprobării Adunării Generale a acţionarilor.
(3) Participarea la beneficii şi pierderi a acţionarilor se face proporţional cu cota parte din capitalul
social, în condiţiile reglementate prin acest Act Constitutiv și normele legale în vigoare.
(4) Repartizarea profitului net anual pe diverse destinaţii se va decide de către A.G.A., ţinând seama
de limitele prevăzute în prezentul Act Constitutiv, de nevoile de finanţare a activităţii societăţii si de
cuantumul remuneraţiei variabile plătite de societate.
(5) Societatea stabileşte şi aplică o politică de remunerare aprobată de catre Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor. Politica de remunerare este compatibilă cu administrarea solidă şi eficace a riscurilor
şi promovează acest tip de administrare, fără a ȋncuraja asumarea de riscuri care nu este conformă cu profilul
de risc, Regulile fondului şi Actul Constitutiv ale Societăţii. Politica de remunerare a societății corespunde
strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și cuprinde măsuri pentru prevenirea apariției
conflictelor de interese.
Art. 26 - Personalul societăţii va fi angajat în baza reglementărilor interne şi a prevederilor legale,
încheindu-se contracte individuale de muncă pe baza de negociere cu respectarea prevederilor contractului
colectiv de muncă. Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii sunt stabilite prin contractul individual de
muncă, prin reglementari interne ale societăţii şi prin contractul colectiv de muncă, aprobate de Directorat.
Art. 27 – Situatiile de incompatibilitate pentru persoanele fizice din conducerea societăţii sunt
reglementate de dispoziţiile exprese din legislaţia în vigoare.
Art. 28 - (1) Societatea va încheia un contract de depozitare cu un depozitar persoană juridică
autorizată şi supravegheată de A.S.F., care efectuează operaţiunile de depozitare a valorilor mobiliare,
precum şi orice operaţiuni în legătură cu acestea. Condiţiile de înlocuire a depozitarului şi clauzele referitoare
la asigurarea protecţiei acţionarilor în astfel de situaţii sunt cele prevăzute de legislaţia in vigoare şi vor fi
cuprinse în contractul de depozitare.
(2) Schimbarea Depozitarului poate interveni, pe baza deciziei Directoratului, cu avizul Consiliului de
Supraveghere, în cazul intervenţiei unui caz de încetare a contractului de depozitare şi se va desfăşura astfel
încât să se asigure protecţia acţionarilor în astfel de cazuri cu respectarea termenelor referitoare la încetarea
contractului şi transferul în siguranţă a valorilor mobiliare.
(3) Calculul valorii activului net al societăţii se va efectua în condiţiile legislaţiei în vigoare, a
reglementărilor A.S.F. date în aplicarea legii şi a procedurilor interne aplicabile, cu obligaţia de a se asigura
că activele nete ale societăţii sunt corect calculate.
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Capitolul IX – Fuziune, divizare, dizolvare, lichidare, litigii.

Art. 29 – Reorganizarea societăţii prin fuziune sau divizare ori prin transformarea ei în altă formă
juridică de societate se vor aproba de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor în condiţiile şi cu
respectarea prevederilor legale în vigoare la data aprobării operaţiunii.
Art. 30 – Dizolvarea şi lichidarea societăţii se fac în cazurile şi potrivit procedurii prevăzute de lege.
Art. 31 – (1) Eventualele litigii ivite între acţionari în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea
ori încetarea prezentului Act Constitutiv vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu se pot
soluţiona pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanţelor judecătoreşti din România.
(2) Litigiile societăţii cu terţii şi/sau angajaţii proprii, se vor soluţiona conform prevederilor legale în
vigoare.

Capitolul X – Dispoziţii finale

Art. 32 – (1) Prevederile prezentului Act Constitutiv pot fi modificate de adunarea generală
extraordinară a acţionarilor şi/sau de Directorat, în situaţiile prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor
legale şi a condiţiilor de formă şi publicitate prevăzute de lege.
(2) Orice modificare şi/sau completare ce vor fi aduse prezentului Act Constitutiv vor fi valabile doar
dacă vor fi adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor şi/sau de către Directorat, după caz,
cu respectarea tuturor condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 33 - Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare aplicabile Societăţii
În cazul în care, ulterior adoptării prezentului Act Constitutiv, vor fi elaborate şi adoptate noi acte normative,
aplicabile în materie, ale căror norme au caracter imperativ, prevederile conţinute de prezentul act se vor
considera modificate în mod corespunzător.
Art. 34 – Prezentul Act Constitutiv, actualizat la data de 19 iulie 2022, s-a redactat în cinci exemplare
originale.

ec. Radu-Claudiu ROŞCA
Preşedinte Executiv
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