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NOTĂ DE INFORMARE  

CĂTRE INVESTITORII FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII ETF BET TRADEVILLE 

conform cu dispozitiile art. 56 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9 din 29 mai 2014 publicat în Monitorul Oficial cu numărul 

436 bis/16 iunie 2014 („Regulamentul 9/2014”) cu modificarle si completarile ulterioare 

 

SAI TRADEVILLE ASSET MANAGEMENT SA, autorizată în calitate de societate de administrare a 
investițiilor de catre C.N.V.M. prin Decizia nr. 3000/08.07.2004, inregistrata in Registrul CNVM sub nr. 
PJR05SAIR/400013 si autorizata în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative prin 
Autorizația ASF nr. 215/14.09.2017, înscrisă în Registrul A.S.F. cu numărul PJR071AFIAA/400001, 
reprezentată legal prin Directori Romeo Mihai Nichisoiu, Matilda Moraru și Elena Filicioaia, (denumită 
în continuare „ SAI Tradeville”), 

în calitate de societatea de administrare investiții a Fondul Deschis de Investiții ETF BET TRADEVILLE, 
autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr. 606/09.07.2012, înscris în Registrul A.S.F. cu nr. 
CSC06FDIR/400080, listat la Bursa de Valori București (BVB) (denumită în continuare „Fondul”), 

AVÂND ÎN VEDERE 

(A) Că SAI Tradeville a demarat procedura de înlocuire a sa in calitate de societate de administrare 
a FDI ETF BET Tradeville prevăzută de dispozițiile Regulamentului 9/2014; 

(B) Că SAI Tradeville a încheiat, în calitate de cedent, Contractul de cesiune a dreptului de 
administrare asupra Fondului nr. 1136  din data 18.12.2020 („Contractul”) cu SAI PATRIA ASSET 
MANAGEMENT SA, în calitate de cesionar, astfel cum este identificată la art. 2 de mai-jos 
(denumită în continuare„Patria”); 

(C) Că SAI Tradeville a obținut avizul A.S.F. prevăzut de art. 54 alin (2), din Regulamentul 9/2014 
privind inlocuirea societatii de administrare a FDI ETF BET TRADEVILLE, respectiv S.A.I. 
TRADEVILLE ASSET MANAGEMENT S.A. cu S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A., 

Vă aducem la cunoștință următoarele aspecte: 

1. Etapele procesului de preluare a Fondului sunt următoarele: 

(i) SAI Tradeville a solicitat avizul A.S.F. cu privire la înlocuirea administratorului Fondului; 

(ii) A.S.F. a acordat în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete, 
avizul solicitat; 

(iii) In termen de 15 zile de la data publicării / transmiterii prezentei note de informare 
Participanții Autorizați și investitorii instituționali au posibilitatea de a depune cereri de 
răscumpărare, SAI Tradeville având obligaţia să onoreze toate cererile de răscumpărare 
depuse de aceștia în termenul de 15 zile de la data publicării / transmiterii notei de 
informare şi până la data suspendării emisiunii şi răscumpărării titlurilor de participare; 
toate celelalte tipuri de investitori vor avea posibilitatea vânzării deținerilor proprii de 
unități ale Fondului numai prin intermediul tranzacțiilor realizate pe piața secundară 
(piața reglementată administrată de BVB); 
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(iv) La expirarea termenului de 15 zile de la data publicării / transmiterii prezentei note de 
informare, A.S.F. suspendă emisiunea şi răscumpărarea titlurilor de participare ale 
Fondului, până la autorizarea modificărilor intervenite în documentele Fondului; 

(v) În maxim 2 zile de la data suspendării emisiunii şi răscumpărării de unităţi de fond, SAI 
Tradeville are obligaţia începerii transferului către SAI Patria a tuturor atribuţiilor şi 
operaţiunilor specifice activităţii de administrare, precum şi a registrelor, evidenţelor, 
corespondenţei, a materialelor publicitare şi a formularelor de subscriere / răscumpărare 
însoţite de anexele aferente (documente de identitate, extrase de cont bancar, formular 
de opoziţie, notă de informare privind protecţia datelor personale); 

(vi) În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea transferului complet al activelor şi 
documentelor Fondului, SAI Patria Asset Management S.A. va transmite A.S.F. un proces 
verbal de predare-primire întocmit cu ocazia schimbării administratorului și va solicita 
A.S.F. autorizarea modificărilor survenite în modul de funcționare a Fondului; 

(vii) Ridicarea suspendării emisiunii şi răscumpărării unităţilor de fond emise de Fond se va 
realiza după soluţionarea cererii de autorizare a modificărilor intervenite în documentele 
Fondului depusă de SAI Patria și după primirea procesului-verbal prevăzut la pct. (vi) de 
mai sus; 

(viii) Perioada de soluţionare de către A.S.F.  a cererii de autorizare menţionată la pct. vii este 
de 15 zile. 

2. Datele de identificare ale noului administrator, ulterior avizării de către ASF, sunt: 

SAI Patria Asset Management SA , societate pe acțiuni cu durata nelimitata, cu sediul social în 
Șoseaua Pipera nr.42, camerele 6 și 8, etaj 7, Sector 2, cod poștal 020309, București, Romania, 
având adresă de email office@patriafonduri.ro, telefon 0372 538 671 , fax0372 007 694, adresa 
web: www.patriafonduri.ro, având un punct de lucru la adresa Strada Autogarii Nr. 1, Parter, 
Sibiu, Judetul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București 
sub nr. J40/21078/2017, având C.U.I. 22227862, autorizată în calitate de societate de 
administrare a investițiilor prin Autorizația A.S.F. nr. 275/13.02.2008, înscrisă în Registrul A.S.F. 
sub numărul PJR05SAIR/320025/13.08.2008 și este reprezentată legal prin Director General 
Razvan Pasol. SAI Patria Asset Management este o societate de administrare a invesitiilor parte 
a grupului Patria Bank autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru 
administrarea fondurilor deschise de investitii.  

3. La momentul publicarii prezentei note de informare, SAI Patria Asset Management 
administreaza urmatoarele O.P.C.V.M.: 

- Patria Obligatiuni, un fond autorizat prin Decizia CNVM nr. 209/28.02.2012 si inscris in 
Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/320078; 

- Patria Euro Obligatiuni, un fond autorizat prin Decizia ASF nr. 119/02.10.2019 si inscris 
in Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/400116; 

- Patria Global, un fond autorizat prin Decizia CNVM nr. 1275/17.06.2008 si inscris in  
Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/320053; 
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- Patria Stock, un fond autorizat prin Decizia CNVM nr. 1237/10.06.2008 si inscris in 
Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/320052. 

SAI Patria Asset Management nu desfăşoară activităţi de administrare a portofoliilor individuale 
de investitii. 

4. La momentul preluării de către SAI Patria Asset Management a administrării fondului si ulterior 
acestei preluari comisionul de administrare pe care îl va percepe noul administrator va rămâne 
0,1% pe lună, calculat zilnic la valoarea activului total din ziua pentru care se face calculul. Orice 
eventuala modificare ulterioară adusă acestora, in sensul cresterii peste limita maxima 
prevazuta in documentele Fondului, se va face doar în condițiile legii și va fi supusă aprobării 
prealabile a A.S.F.. 

5. La momentul preluării de către SAI Patria Asset Management a administrării fondului si ulterior 
acestei preluari comisioanele de emisiune/răscumpărare rămân cele prevazute în prezent în 
prospectul fondului. Orice eventuala modificare ulterioară adusă acestora, in sensul cresterii 
peste limita maxima prevazuta in documentele Fondului, se va face doar în condițiile legii și va 
fi supusă aprobării prealabile a A.S.F.. 

6. La momentul preluării de către SAI Patria Asset Management a administrării fondului și ulterior 
acestei preluări depozitarul Fondului rămâne BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, cu sediul în 
București, B-dul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului 
sub nr.J40/608/1991, cod unic de înregistrare RO361579, înscrisa în Registrul A.S.F. cu nr. 
PJR10DEPR/400007, tel.021.200.83.75, fax.021- 200.83.83, web: www.brd.ro  BRD-GROUPE 
SOCIETE GENERALE. Orice eventuala modificare ulterioară va fi supusă aprobării prealabile a 
A.S.F. Comisionul de depozitare este si rămâne ulterior preluarii administrarii de maxim 0,2% pe 
lună aplicat la valoarea medie lunară a activului net. Valoarea efectiva a comisionului de 
depozitare este si rămâne ulterior preluarii administrarii de 0,025%/luna aplicat la valoarea 
medie lunară a activului net. Comisionul de custodie a instrumentelor financiare este si rămâne 
ulterior preluarii administrarii  de maxim 0,2% pe an aplicat la valoarea medie lunară a 
portofoliului de instrumente financiare aflat în custodie. Orice eventuala modificare ulterioară a 
acestor valori se va face doar în condițiile legii. 

7. S.S.I.F Tradeville S.A. va fi participant autorizat si formator de piață pentru unităţile emise de 
către Fond si ulterior preluarii in administrare a Fondului de catre SAI Patria Asset Management. 

8. La momentul preluării de către SAI Patria Asset Management a administrării fondului si ulterior 
acestei preluari obiectivele Fondului şi politica de investiţii a acestuia rămân neschimbate. Orice 
eventuala modificare ulterioară adusă acestora se va face doar în condițiile legii și va fi supusă 
aprobării prealabile a A.S.F.. 

9. Investitorii Fondului au dreptul de a-şi răscumpăra integral sau parţial titlurile de participare 
deţinute fie prin piața primara a acestora, în cazul Participanților Autorizați sau a investitorilor 
instituționali, fie prin intermediul tranzacțiilor realizate pe piața secundară (piața reglementată 
administrată de BVB), în cazul celorlalte tipuri de investitori. Investitorii Fondului care nu sunt 
de acord cu modificările intervenite, au posibilitatea ca, în intervalul de 15 zile dintre data 
publicării prezentei note de informare a investitorilor şi până la data suspendării emisiunii şi 
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răscumpărării titlurilor de participare, să răscumpere integral sau parţial unităţile de fond 
deţinute prin mecanismele descrise la prezentul punct. 

10. În cadrul operațiunii de transfer al administrării Fondului nu vor exista alte modificări ale 
documentelor Fondului decât cele descrise anterior, cu excepția modificării denumirii fondului 
din ETF BET TRADEVILLE in ETF BET PATRIA-TRADEVILLE. Orice modificare ulterioară va fi supusă 
aprobării prealabile a A.S.F.. 

 

SAI TRADEVILLE ASSET MANAGEMENT SA 

Prin Director 

Romeo-Mihai Nichisoiu 
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