
 
 

 

Notă de informare 

 

 

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A., administratorul Fondului Deschis de Investiţii PLUS Invest, 

anunţă pe această cale investitorii că documentele FDI PLUS Invest au fost modificate conform 

solicitării A.S.F. în vederea alinierii la prevederile Regulamentului UE nr. 2365/2015 privind 

transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și ale Legii nr. 29/2017 pentru modificarea 

și completarea OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 

și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 297/2004 privind piața de capital și totodată, conform Autorizației ASF nr. 83/14.03.2018 

privind componența Consiliului de administrație. De asemenea documentele FDI PLUS Invest 

au fost modificate și în vederea implementării Regulamentului UE nr. 679/2016 (Regulamentul 

general privind protectia datelor). 

Prospectul de emisiune și Regulile FDI PLUS Invest au fost modificate conform celor prezentate 

mai sus la capitolul “Informaţii despre societatea de administrare“ conform Autorizației ASF 

nr. 83/14.03.2018, la capitolul ”Politica de investiţii” și la capitolul ”Tehnici/instrumente 

folosite în administrarea portofoliului” în vederea alinierii la prevederile Regulamentului UE 

nr. 2365/2015 și la secțiunile privind ”subscrierea şi răscumpărarea unităţilor de fond” în 

vederea implementării Regulamentului UE nr. 679/2016. În cadrul Prospectului de emisiune a 

fost introdus un nou pct. ”Politica de remunerare a societății de administrare” în cadrul 

capitolului “Informaţii despre societatea de administrare“ ” în vederea alinierii la prevederile 

Legii nr. 29/2017. 

Documentele modificate ale FDI PLUS Invest, respectiv Prospectul de emisiune și Regulile 

fondului, sunt disponibile pentru consultare la sediul S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. din 

Splaiul Unirii nr. 16, sectorul 4, Bucureşti, România sau pe pagina de web: 

www.munteniainvest.ro.  

Modificările intră în vigoare la 10 zile după data publicării prezentei note de informare a 

investitorilor. 
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