Nota de informare a investitorilor
privind fuziunea prin absorbţie a
Fondurilor deschise de investiţii BCR Monetar (fond absorbit) şi
BCR Obligaţiuni (fond absorbant)
administrate de S.A.I. ERSTE Asset Management S.A.
Fondul deschis de investiţii (FDI) BCR Monetar autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.
1869/09.10.2007 înscris în Registrul Public al C.N.V.M. cu nr. CSC06FDIR/400041 va
fuziona prin absorbţie (fond absorbit) cu Fondul deschis de investiţii (FDI) BCR
Obligaţiuni autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1872/09.10.2007 înscris în Registrul Public al
C.N.V.M. cu nr. CSC06FDIR/400039 (fond absorbant).
Ca urmare a procesului de fuziune, nici un cost suplimentar nu este suportat de investitori.
Începând cu data de 27.06.2012, se suspendă operaţiunile de subscriere şi răscumpărare
cu unităţi de fond FDI BCR Monetar şi FDI BCR Obligaţiuni, cu excepția răscumpărărilor
integrale, până la finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării.
În data fuziunii, respectiv data de 29.06.2012 va fi stabilită rata de conversie a unităţilor de
fond, în funcţie de valorile unitare ale activului net al FDI BCR Monetar şi al FDI BCR
Obligațiuni, calculate de S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. şi certificate de Banca
Comercială Română S.A., în calitate de depozitar al activelor celor două fonduri.
Unitățile de fond corespunzătoare cererilor de răscumpărare integrală depuse în perioada
suspendării la fondul BCR Monetar vor fi transformate în unități de fond echivalente BCR
Obligațiuni pe baza ratei de conversie ce va sta la baza fuziunii.
Cererile de răscumpărare integrală pentru BCR Monetar depuse în ziua fuziunii vor fi
considerate şi vor fi înregistrate ca cereri de răscumpărare integrală pentru BCR Obligațiuni
rezultat în urma fuziunii.
În urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unităţii de fond egală cu cea
deţinută anterior de investitorii FDI BCR Monetar şi FDI BCR Obligaţiuni.
Investitorii FDI BCR Monetar vor fi informați cu privire la numărul de unităţi de fond FDI BCR
Obligaţiuni deţinute după finalizarea procesului de fuziune.
Operaţiunile de subscriere şi răscumpărare cu unităţi de fond FDI BCR Obligaţiuni se reiau
în data de 03.07.2012, începând cu ora 9,00.
Informaţii complete despre Fondul deschis de investiţii BCR Obligaţiuni se pot obţine de la
orice unitate a Băncii Comerciale Romane S.A. sau de la sediul S.A.I. ERSTE Asset
Management S.A., din București, str. Uruguay nr. 14, sector 1, tel: 0372 269 999; fax:
0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro; adresa de web : www.erste-am.ro.
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