
               

 

                              

 

Document cu informații esențiale 

Scopul            

 
Prezentul  document  conține  informații  esențiale  referitoare  la  acest  produs  de  investiții.  Acesta  nu  reprezintă  un  
material  de  marketing.  Informațiile  vă  sunt  oferite  în  virtutea  unei  obligații  legale,  pentru  a  vă  ajuta  să  înțelegeți  
natura,  riscurile,  costurile,  câștigurile și  pierderile  potențiale  care  derivă  din  acest  produs  și  pentru  a  vă  ajuta  să  îl  
comparați  cu  alte  produse. 

 
Produsul 

Nume produs: F.I.A. STAR VALUE                                                                     ISIN: ROFIIN0000N9 
Emitent: SAI Star Asset Managemant SA                                                                        Site: www.sai-star.ro 
Pentru mai multe informații, vă rugăm sunați la telefonul 021.3161766 
Autoritatea competentă: Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Data creării/elaborării/actualizării prezentului document: 20.09.2021 

Sunteti pe cale să achiziționati un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles.  

 
În ce constă acest produs? 

Tipul 
Fondul de investitii alternative (FIA)  Star Value (denumit în continuare Fondul) este un fond, autorizat de Autoritatea 
de Supraveghere Financiară (denumită în continuare ASF) prin Autorizatia nr. 197/17.09.2021 si  inregistrat in 
Registrul ASF cu nr. CSC09FIAIR/400008.F.I.A. Star Value, face parte din categoria fondurilor de investitii alternative 
destinate investitorilor de retail diversificate si este un F.I.A. de tip deschis.Pentru informații pe larg va rugam consultați și 
Documentele fondului, disponibile in mod gratuit la sediul societatii de administrare. 
 
Obiective 
Fondul are ca obiectiv principal atragerea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice și juridice romane și straine, 
exclusiv prin oferirea unitaților de fond, și plasarea disponibilităților bănești atrase pe piață financiară, pe principiul 
diversificării riscului și administrării prudențiale în vederea obținerii unei rentabilități superioare ratei inflației și 
randamentului depozitelor bancare in lei.În realizarea obiectivelor Fondului, Societatea de administrare acționează numai în 
interesul investitorilor Fondului, și va lua toate măsurile pentru prevenirea, înlaturarea, limitarea pierderilor, precum și 
exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare și altor active din portofoliul administrat. 
Fondul va investi în instrumente financiare, precum acțiuni cotate pe o piață reglementată sau ATS, obligațiuni corporatiste 
cotate sau necotate, instrumente de credit emise de autoritățile publice centrale și locale cotate sau necotate, instrumente ale 
pieței monetare, depozite bancare,  instrumente financiare derivate, titluri de participare ale OPC, acțiuni  emise de societăți 
închise și alte instrumente financiare permise de reglementările A.S.F., cu respectarea limitelor de investiții pentru  fiecare 
activ.Fondul FIA Star Value are o durata nelimitată de functionare.Profiturile Fondului  sunt capitalizate pentru creşterea 
Valorii Activului Net (VAN).  
 
Investitorul individual căruia îi este destinat 
Fondul  face parte din categoria fondurilor de investitii alternative destinate investitorilor de retail diversificate, care atrage în 
resurse financiare de la persoane fizice și juridice prin oferirea periodică a unităților de fond și se supune regulilor de 
prudențialitate si conduita cuprinse in Legea 243/2019,  Legea nr.74/2015, Regulamentul ASF nr.7/2020 si Regulamentul 
ASF nr.10/2015, precum și in celelalte reglementări legale în vigoare aplicabile. 

 
Care sunt riscurile și ce aș putea obține în schimb? 

Indicator de risc 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
                Risc redus                                                                                                    Risc ridicat 
 
Indicatorul de risc presupune păstrarea produsului pe perioada recomandată de minim 18 luni.  
Riscul efectiv poate varia semnificativ dacă veți răscumpăra investiția mai devreme de acest termen și, în consecință, puteți 
încasa o sumă mai mică.Indicatorul sintetic de risc arată nivelul de risc al acestui produs în comparație cu alte produse. 
Acesta indică probabilitatea ca produsul să implice o pierdere de bani din cauza evoluțiilor înregistrate pe piețe sau din cauză 
că nu suntem în măsură să efectuăm plăți către dumneavoastră. 
 Am încadrat acest produs în clasa de risc 4 din 7, care este o clasă de risc medie. Aceasta înseamnă că pierderile potențiale 
asociate performanței viitoare vor avea un nivel mediu. Apreciam ca alte riscuri semnificative legate de Fond neincluse în 
indicatorul sintetic de risc sunt riscul de lichiditate a plasamentelor (posibilitatea ca onorarea unor obligații de plată să ne 
oblige să lichidam investiții la valori mult sub cele realizabile la scadență) și riscul de reglementare (ex. pierderi din 
modificarea legislației fiscale, restricționarea investițiilor ca urmare a schimbării reglementarilor prudențiale, etc.) Acest 
produs nu include nicio protecție împotriva performanței viitoare a pieței și, prin urmare, puteți pierde toată investiția 
dumneavoastră sau o parte din aceasta. În situația în care Fondul nu poate onora obligațiile de plată, există riscul să pierdeți 
întreaga investiție. Activele Fondului sunt separate de cele ale A.F.I.A. deci, în situația în care A.F.I.A. ar intra in incapacitate 
de plată, activele Fondului nu ar trebui sa fie afectate direct sau semnificativ. 

http://www.sai-star.ro/


               

 

                              

 
Scenarii de performanță 
 
Evoluțiile pieței în viitor nu pot fi anticipate cu precizie. Scenariile prezentate sunt doar o precizare a unor 
rezultate posibile pe baza randamentelor recente. Randamentele efective ar putea fi mai mici decat cele 
prezentate. 

 

La o investiție de 10.000 de lei 

Scenarii  1 an 1,5 ani ( perioada 
recomandata) 

Scenariul de criză Ce sumă puteți primi după deducerea 
costurilor 

6,692 4,427 

Randamentul mediu în fiecare an -33.08% -37.16% 
Scenariul nefavorabil Ce sumă puteți primi după deducerea 

costurilor 
9,203 9,265 

Randamentul mediu în fiecare an -7.97% -4.90% 
Scenariul moderat Ce sumă puteți primi după deducerea 

costurilor 
10,983 11,504 

Randamentul mediu în fiecare an 9.83% 10.03% 
Scenariul favorabil Ce sumă puteți primi după deducerea 

costurilor 
13,065 14,239 

Randamentul mediu în fiecare an 30.65% 28.26% 

Acest tabel arată suma de bani pe care ați putea să o primiți în următorii 1,5 ani, în funcție de diferitele scenarii, presupunând 
că investiți 10.000 de lei la începutul acestei perioade. Scenariile prezentate indică posibila performanță a investiției 
dumneavoastră. Puteți să le comparați cu scenariile altor produse de investiții. Scenariile prezentate sunt o estimare a 
performanței viitoare pe baza datelor din trecut referitoare la variația valorii acestei investiții și nu constituie un indicator 
exact. Suma pe care o veți obține va depinde de modul în care evoluează piața și de durata de timp pe care păstrați 
investiția/produsul. Scenariul de criză arată care este suma pe care ați putea să o primiți înapoi în circumstanțe de piață 
extreme și nu ține cont de situația în care Fondul nu este în măsură să își îndeplinească obligațiile de plată. Cifrele indicate 
includ toate costurile produsului în sine, dar nu iau în considerare situația dumneavoastră fiscală care poate, la rândul ei, sa  
afecteze suma primită. Legislația fiscală a statului de origine al investitorului individual poate avea un impact asupra 
remunerării reale  
 

Ce se întâmplă dacă A.F.I.A. nu poate să plătească? 

Sunteți expuși riscului ca Fondul sa fie în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile ce decurg din instrumentul financiar în 
caz de insolvabilitate (incapacitatea de plată, supra-îndatorare) sau în situația existenței unui ordin administrativ pentru unii 
dintre partenerii noștri comerciali (bănci, brokeri de instrumente financiare derivate). Astfel, chiar daca activele Fondului 
sunt separate de ale A.F.I.A. există posibilitatea pierderii totale a capitalului investit în situațiile descrise mai sus.  
In situatia in care fondul nu poate sa plateasca, pierderea aferenta nu este acoperita printr-o schema de despagubire sau de 
garantare a investitorului.  

 
Care sunt costurile? 

 Indicatorul de reducere a randamentului (RIY) arată impactul costurilor totale pe care le plătiți asupra randamentului 
investiției pe care îl puteți obține. Costurile totale includ costurile unice, costurile de funcționare și costurile accesorii. Sumele 
indicate aici sunt costurile cumulate ale produsului în sine, pentru doua perioade de deținere. Cifrele corespund situației în 
care investiți 10.000 lei. Cifrele respective sunt estimări și se pot schimba în viitor. 
 
Costuri de-a lungul timpului 
Persoana care vă vinde acest produs sau care vă consiliază în legătură cu acest produs poate să vă perceapă alte costuri. În 
acest caz, vă va oferi informații cu privire la costurile respective și vă va arăta impactul tuturor costurilor asupra investiției 
dumneavoastră de-a lungul timpului. 
 

 

La o investiție unică de 10.000  lei 

  Dacă răscumpărați după 1 an Dacă răscumpărați după  1,5 ani 

Costuri totale 255.00 lei 392lei 

Impactul asupra randamentului (RIY) pe an 2,59% 2,57% 

Compoziția costurilor 
Acest tabel prezintă impactul asupra randamentului pe an 
Costuri Costuri de intrare 0.00% Nu se percepe comision de subscriere 



               

 

                              

 

 

unice 

Costuri de ieșire 
0.00%- cu 
notificare 
prealabila 

Impactul costurilor de ieșire din investitie la scadență. 
Pentru răscumpărările efectuate de investitori în afara 
perioadei de răscumpărare stabilite și pentru cele pentru 
care nu s-au depus notificări - 8% din valoarea unitaților de 
fond răscumparate. 

Costuri 
recurente 

Costuri de tranzacționare a 
portofoliului 

  0.04% 
Impactul costurilor de achiziționare și vânzare a investițiilor 
suport ale produsului 

Alte costuri recurente 2,55% 
Impactul costurilor pe care vi le imputăm în fiecare an 
pentru a gestiona investițiile dumneavoastră și al costurilor 
prezentate în secțiunea II 

 
Costuri 
accesorii 

 Comisioane de performanță 0.00% Nu există comisioane de performanta 
Comisioane pentru 
randament 

0.00% 
Nu există comisioane pentru randament 

            
  Comisioanele pe care le plătiți în calitate de investitori ai acestui Fond sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de 
funcționare ale fondului și reduc creșterea potențială a investiției dumneavoastră. Comisioanele plătite de dumneavoastră, cu 
excepția comisioanelor de răscumpărare, sunt reflectate integral în randamentul afișat al fondului, care este net de costuri. 
             Valoarea comisioanelor curente este calculată pe baza comisioanelor aferente anului anterior, şi de aceea, valoarea se 
poate modifica de la un an la celalalt. 

Cât timp ar trebui să îl păstrez și pot retrage banii anticipat? 

             Fondul nu este recomandat investitorilor care doresc să își retragă banii în termen mai mic de 18 luni.  
Retragerea banilor înainte de acest termen poate conduce la diminuarea potenţialelor câştiguri, sau la înregistrarea 

unor eventuale pierderi suplimentare.  
Rascumpararea unitatilor de fond se poate realiza trimestrial, în perioada 5-10 a lunii urmatoare finalului de trimestru (5-10 
aprilie , 5-10 iulie , 5-10 octombrie , 5-10 ianuarie). 

Prețul  de  rascumparare al  unei  unități  de  fond  este  valoarea unitara a activului net calculat de A.F.I.A. si 
certificat de depozitar  pe baza  activelor  din  ziua  în  care  a fost depusa cererea de răscumpărare. 

Anularea titlurilor de participare se realizeaza în ziua lucratoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de 
răscumpărare. 
 Anterior depunerii cererilor de răscumpărare, investitorii trebuie să transmită către societatea de administrare, în 
perioada 5-10 a primei luni din trimestru (5-10 ianuarie pentru răscumpărările ce se fac în perioada 5-10 aprilie, 5-10 aprilie 
pentru răscumpărările ce se fac în perioada 5-10 iulie, 5-10 iulie pentru răscumpărările ce se fac în perioada 5-10 octombrie, 
5-10 octombrie pentru răscumpărările ce se fac în perioada 5-10 ianuarie) o notificare privind intenția de răscumpărare. 
Pentru răscumpărările efectuate de investitori în afara perioadei de rascumparare stabilite se percepe un comision de 
răscumpărare de 8% din valoarea unitaților de fond rascumpărate, care se aplica indiferent de durata participarii la fond. 
 Pentru răscumpărările efectuate în cadrul perioadei de răscumpărare stabilite nu se aplică comision de 
răscumpărare. 

Cum pot să depun o reclamație/ petitie ? 

Petitiile se transmit catre Dl Craiciu Razvan – Ofițer de Conformitate,  e-mail: razvan.craiciu@sai-star.ro; telefon: 
021 316 17 66, prin urmatoarele modalitati: 

- la sediul SAI STAR AM, la adresa Calea Floreasca, nr 91-111, Bl F1, Tronson 5, Et 1, Sector 1, București  
- prin e-mail, la adresa office@sai-star.ro 
-  prin posta, la adresa Calea Floreasca, nr 91-111, Bl F1, Tronson 5, Et 1, Sector 1, București - prin fax, la 

numarul 021 316 17 66  
Pentru solicitarea de informații cu privire la stadiul soluționării petițiilor adresate SAI STAR AM se pot folosi aceleasi date de 
contact. 
Alte informații relevante 

Depozitarul Fondului este BCR, cu cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei, nr. 159, Business Garden Bucharest, 
cladirea A, et. 6, sector 6, inmatriculata la ORC sub nr. J40/90/23.01.1991, Cod unic de inregistrare R361757, înscrisa în 
Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/1999, înscrisa în Registrul A.S.F. sub nr. PJR10DEPR/400010 din 04.05.2006. 

SAI STAR ASSET MANAGEMENT şi FIA Star Value sunt autorizate în România, iar activitatea lor este 
reglementată şi supravegheată de ASF. Informatii privind politica de remunerare a SAI STAR ASSET MANAGEMENT pot 
fi gasite pe site-ul societatii, www.sai-star.ro 
                Investiția în instrumente financiare atrage după sine riscuri specifice cum ar fi: fluctuații ale preturilor pieței, 
incertitudinea dividendului sau a profitului. Va rugam sa țineți cont de faptul ca performantele istorice nu sunt o garanție 
pentru performante viitoare asemănătoare. Vă rugăm să citiți Documentele Fondului înainte de a investi in acest fond. 
            Mai multe informaţii de interes, cum ar fi valoarea la zi a activului unitar net sau documentele Fondului şi ale SAI 
STAR ASSET MANAGEMENT puteţi obţine de la sediul A.F.I.A., din Bucureşti, Calea Floreasca nr. 91-111, tronson 5, et. 1, 
ap. 41, Sector 1. Informații suplimentare cu privire la fond, pot fi furnizate gratuit, la cerere, în limba română.  

Publicarea VUAN, a notelor catre investitori, informații legate de procentajul din activele care fac obiectul unor 
măsuri speciale din cauza naturii lor nelichide, informatii legate de eventuale noi măsuri de administrare a lichidităţii (daca 
este cazul) si informatii cu privire la profilul actual de risc al Fondului şi sistemele de administrare a riscurilor utilizate pentru 
administrarea acestora, se face de asemeni pe site-ul societatii, in sectiunea accesibila investitorilor prin autentificare. 

Ne puteţi contacta la telefonul 021.3161766 sau pe email office@sai-star.ro. Pagina web a A.F.I.A. este : www.sai-
star.ro. Pentru câştigurile din investiţia în FIA Star Value se aplică legislaţia fiscală din România.  
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