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Procedura privind practicile de remunerare din cadrul 

OTP Asset Management Romania SAI SA 
 

 

Preambul 

 

Scopul acestei proceduri este de a stabili un set de reguli si principii aplicabile in cadrul OTP Asset Management 

Romania SAI SA referitoare la practicile de remunerare aferente persoanelor relevante din cadrul societatii, care 

sa fie in acord cu cu o administrare de riscuri eficientă și eficace, si care să nu încurajeze asumarea riscurilor 

incompatibilă cu profilul de risc a entitatilor administrate. 

 

Aplicabilitatea Politicii de Remunerare a Grupului bancar se extinde asupra OTP Asset Management Romania 

SAI SA, ca subsidiară Membră a Grupului OTP. Astfel, în privința aspectelor nereglementate de prezenta Politică 

de Remunerare a societatii , OTP Asset Management Romania SAI SA respectă principiile definite în Politica de 

Remunerare a Grupului OTP  și aplică în mod adecvat, acolo unde este relevant, regulile cuprinse în regulamentul 

care constituie Politica de remunerare a OTP Grup și în celelalte regulamente, proceduri elaborate  în sfera de 

implementare  a acestuia, însă de fiecare dată fără a aduce atingere Politicii de Remunerare  a OTP Asset 

Management Romania SAI SA. 

 

Cap. 1 Prevederi Generale  

 

Procedura privind practicile de remunerare din cadrul OTP Asset Management Romania SAI SA este parte 

integranta din sistemul de guvernanta corporativa practicat de societate si este stabilita in conformitate cu 

legislatia in vigoare pentru recunoasterea efortului managementului si a persoanelor relevante referitoare la 

realizarea obiectivelor impuse de catre conducerea societatii in concordanta cu urmatoarele principii: 

- Management al riscului eficient si de succes, fara incurajarea asumarii de riscuri excesive dincolo de 

limitele stabilite; 

- Punerea in aplicare a strategiei de afaceri si atingerea obiectivelor pe termen lung. 

- Să nu afecteze îndeplinirea obligaţiei companiei de a acţiona în interesul deţinătorilor de titluri de 

participare ale fondurilor administrate. 

 

1.1 Aplicabilitatea Politicii de remunerare a OTP Asset Management Romania SAI SA 

 

1.1.1. Aplicabilitate materială 

 

Aplicabilitatea materială a Politicii de Remunerare a OTP Asset Management Romania SAI SA se întinde asupra 

remunerației acordate de către societate Persoanelor Relevante, care nu intră sub incidența domeniului de aplicare 

personală a Politicii de Remunerare a Grupului OTP. Politica de remunerare a societatii stabilește obligațiile OTP 

Asset Management Romania SAI SA, care servesc la asigurarea conformității acestora cu prevederile privind 

remunerarea. 

 

Aplicabilitatea materială a Politicii de Remunerare a OTP Asset Management Romania SAI SA nu include plățile 

și beneficiile efectuate, sub forma primelor și/sau beneficiilor, de către societate lucrătorilor care nu sunt 

considerate persoane relevante. 
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1.1.2. Aplicabilitatea personală 

 

Aplicabilitatea Politicii de Remunerare a OTP Asset Management Romania SAI SA se întinde, în privința 

remunerațiilor acordate persoanelor identificate ca Persoane Relevante, si completeaza prevederile Politicii de 

remunerare a Grupului OTP pentru persoanele care intră sub incidența aplicabilității personale a prevederilor 

Politicii de remunerare a Grupului OTP. 

 

Sfera Persoanelor Relevante cuprinde persoanele care, datorită activității profesionale prestate, au un impact 

semnificativ asupra serviciului furnizat si/sau profilului de risc al OTP Asset Management Romania SAI SA sau 

a profilului de risc al fondurilor aflate în administrarea societatii. In sfera persoanelor relevante intra inclusiv 

persoanele care fac parte din personalul de prima linie lucrand direct cu clientii, personalul din vanzari si/sau alti 

membri ai personalului implicati in mod indirect in furnizarea serviciilor de investitii si/sau conexe, a caror 

remunerare poate genera stimulente necuvenite pentru a actiona impotriva interesului clientilor lor.  

 

În sensul prezentului Politici de remunerare, sunt considerate Persoane Relevante sunt acele categorii de personal 

ale căror activităţi profesionale au un impact important asupra profilului de risc al S.A.I. sau al O.P.C.V.M.-urilor 

pe care le administrează acesta, inclusiv personalului din conducerea superioară, persoanelor responsabile cu 

administrarea riscurilor, celor cu funcţii de control, precum şi oricăror angajaţi care primesc o remuneraţie totală 

care se încadrează în treapta de remunerare a personalului din conducerea superioară şi a persoanelor responsabile 

cu administrarea riscurilor. 

 

Anexa nr. 1 a Politicii de Remunerare a societatii cuprinde lista angajatilor OTP Asset Management Romania 

SAI SA, care aparțin sferei Persoanelor Relevante în privința Politicii de Remunerare a societatii. 

 

Directorul General al OTP Asset Management Romania SAI SA, în calitate de prim conducător al societatii, este 

supus aplicabilității personale a Politicii de Remunerare a Grupului OTP. Cu toate acestea se supune si respecta 

prevederile Politicii de remunerare a OTP Asset Management Romania SAI SA, politica in concordanta cu 

politica de remunerare a Grupului OTP. 

 

Presedintele Directorat al OTP Asset Management Romania SAI SA este supus aplicabilitatii personale a Politicii 

de Remunerare a OTP Fund Management Ungaria. 

 

Avand in vedere principiul proportionalitatii enuntat in Ghidul ESMA privind politicile solide de remunerare in 

conformitate cu directiva OPCVM, toate principiile prezentate in prezenta politica de remunerare, inclusiv dar 

fara a se limita, principiile privind platile amanate, plata in instrumente financiare (unitati de fond) sau perioadele 

de retinere, sunt aplicabile doar in cazul in care componenta variabila a remuneratiei unei persoane identificate 

depaseste valoarea de 30000 lei. 

 

Cap. 2 Noțiuni relevante 

 

În sensul Politicii de Remunerare a OTP Asset Management Romania SAI SA, noțiunile relevante de mai jos au 

înțelesul definit in continuare, noțiunile nedefinite separat în cadrul acestui punct sau al altui punct din prezentul 

document, au înțelesul definit în actele normative in vigoare: 

 

fond Organism de plasament colectiv 
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remunerarea de bază sau remunerarea fixă Componenta fixă a remunerației, necondiționată de 

îndeplinirea obiectivelor la nivelul grupului OTP 

si/sau al OTP Asset Management Romania SAI SA, 

și cel individual, a cărui element principal este 

salariul de bază personal, respectiv indemnizațiile, 

sporurile atribuite în baza legii, respectiv a 

contractului de muncă/mandat.  

politica de Remunerare a societatii  Prezentul document, care cuprinde și politicile și 

practicile stabilite de OTP Asset Management 

Romania SAI SA în privința remunerării în funcție 

de performanță 

data alocării Data alocării remunerației este momentul la care se 

efectuează plata către lucrător și lucrătorul devine 

deținătorul de drept al remunerației. După alocarea 

remunerației – în lipsa unei clauze de recuperare – 

nu mai pot avea loc ajustări ex-post explicite. 

Banca OTP Bank Nyrt. Ungaria 

Grupul OTP Grupul bancar format din OTP Bank Nyrt. și 

subsidiarele acesteia 

OTP Asset Management Romania SAI SA Subsidiara Grupului bancar OTP 

Criterii cantitative In sensul prezentei politici de remunerare, datele 

preponderent numerice sau financiare utilizate 

pentru a stabili remuneratia unei persoane relevante 

(de exemplu: RORAC, nivelul activelor sub 

administrare, rentabilitatea portofoliilor relativ la un 

benchmark sau la alte portofolii similare, etc) 

Criterii calitative Alte criterii decat cele cantitative (de exemplu: 

evaluarea superiorului ierarhic, promovarea 

imaginii companiei, etc). 

unitate responsabilă cu sarcini de control Angajații OTP Asset Management Romania SAI SA 

responsabili cu administrarea riscurilor, controlul 

conformității și audit intern, respectiv cu funcții 

similare (cu excepția conducerii superioare). 

an evaluat Exercițiu financiar vizat de măsurarea și evaluarea 

performanței persoanelor vizate, în baza cărora se 

stabilește suma remunerației în funcție de 

performanță 

conducerea superioară Membri Comitet de Supraveghere 

perioada de amânare  perioada următoare perioadei de acumulare, pe 

parcursul căreia componenta remunerației în funcție 

de performanță definită în politica de remunerare, se 

achită în tranșe pro rata temporis  

organul de guvernanță Directoratul OTP Asset Management Romania SAI 

SA 
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remunerare Toate formele de plata sau prestatii acordate in mod 

direct sau indirect de catre firme persoanelor 

relevante in legatura cu furnizarea de servicii de 

investitii si/sau conexe clientilor. Forma de 

remunerare poate fi financiara sau nefinanciara. 

Persoane Relevante Persoanele care intră sub incidența dispozițiilor 

Politicii de remunerare. 

reevaluarea performanței de risc  reevaluarea –în baza schimbării conduitei din trecut 

a persoanei vizate, precum și impactul acestei 

schimbări asupra riscului, situația financiară a 

instituției - a performanței evaluate pe perioada de 

măsurare dată, anterior efectuării plății părții 

scadente a remunerației amânate, și ajustarea în 

consecință a cuantumului remunerației în funcție de 

performanță, scadent în modul și mărimea definite 

în politica de remunerare 

malus sistem care permite OTP Asset Management 

Romania SAI SA să împiedice acordarea 

remuneraţiei amânate, în întregime sau parţial, în 

funcţie de rezultatele în ceea ce priveşte riscurile sau 

performanţele societatii în ansamblu, ale unităţii 

operaţionale, ale Fondului relevant sau, după caz, ale 

angajatului. Malus este o formă de ajustare ex-post 

la riscuri. 

NSCS Subsistem al remunerării în funcție de performanță, 

nebazat pe comisionul de succes  

SCS Subsistem al remunerării în funcție de performanță, 

bazat pe comisionul de succes 

Societatea OTP Asset Management SAI SA 

remunerare în funcție de performanță sau 

remunerația variabilă 

Componenta remunerației pe care societatea o poate 

asigura, peste remunerația de bază, persoanelor cu 

funcții de conducere și lucrătorilor, în cazul în care 

aceștia obțin performanțe care depășesc cele definite 

în contractele de muncă sau îndeplinesc sarcini 

nestabilite în acestea 

perioada de acumulare perioada în care performanţa lucrătorului este 

evaluată şi măsurată în scopul stabilirii remuneraţiei 

ulterioare a acestuia. 

mecanismul de recuperare acord contractual prin care lucrătorul convine să 

returneze o parte din remuneraţie societatii în 

anumite circumstanţe. Această măsură se poate 

aplica atât remuneraţiei plătibile imediat, cât şi 

remuneraţiei variabile amânate. Atunci când este 

asociat rezultatelor în ceea ce priveşte riscurile, 
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mecanismul de recuperare este o formă de ajustare 

ex-post la riscuri. 

 

 

Cap 3. Principii de bază, așteptări aplicabile în legătură cu Politica de Remunerare a societatii 

 

Politica de remunerare a OTP Asset Management Romania SAI SA este compatibilă cu administrarea eficientă 

și eficace a riscurilor și o facilitează pe aceasta, de asemenea nu încurajează Persoanele Relevante în vederea 

asumării unor riscuri incompatibile cu profilul de risc, Prospectul si regulile fondurilor administrate de acestea. 

Principiile de baza pe care este construita politica de remunerare a societatii sunt urmatoaree: 

a) politica de remunerare este compatibilă cu administrarea solidă şi eficace a riscurilor şi promovează acest tip 

de administrare, fără a încuraja asumarea de riscuri care nu este conformă cu profilul de risc, regulile fondurilor 

pe care OTP Asset Management Romania SAI SA le administrează;    

   b) politica de remunerare este conformă cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile şi interesele OTP Asset 

Management Romania SAI SA şi ale fondurilor pe care le administrează, precum şi ale deţinătorilor de titluri de 

participare ale acestor fonduri şi cuprinde măsuri pentru evitarea conflictelor de interese;    

   c) politica de remunerare este adoptată de Consiliu de Supraveghere a OTP Asset Management Romania SAI 

SA, iar acest organ adoptă şi evaluează cel puţin anual principiile generale ale politicii de remunerare şi 

supraveghează punerea în aplicare a acestora;    

   d) sarcinile prevăzute la lit. c) sunt puse în aplicare doar de către membrii neexecutivi ai consiliului de 

supraveghere;    

   e) punerea în aplicare a politicii de remunerare face obiectul, cel puţin anual, al unei evaluări interne centrale şi 

independente privind conformitatea cu politicile şi procedurile de remunerare adoptate de Consiliul de 

supraveghere în cadrul funcţiei sale de supraveghere;    

   f) membrii personalului care deţin funcţii de control sunt recompensaţi în funcţie de realizarea obiectivelor 

legate de funcţiile lor, independent de rezultatele sectoarelor de activitate pe care le controlează;    

   h) atunci când remuneraţia depinde de performanţă, cuantumul total al acesteia se calculează în funcţie de o 

evaluare în care se combină performanţele individuale şi cele ale unităţii operaţionale în cauză ale OTP Asset 

Management Romania SA SA sau ale respectivului fond de investitii, precum şi riscurile acestora şi rezultatele 

globale ale societatii. atunci când se evaluează performanţa individuală, cu luarea în considerare a unor criterii 

financiare/cantitative şi nefinanciare/calitative;    

   i) evaluarea performanţei se realizează într-un cadru multianual adecvat perioadei de deţinere recomandate 

investitorilor fondurilor administrate de S.A.I., pentru a garanta că procesul de evaluare se bazează pe 

performanţele pe termen lung ale fondurilor şi pe riscurile aferente investiţiilor acestora şi că plata efectivă a 

componentelor remuneraţiei care depind de performanţe se efectuează pe aceeaşi perioadă;    

   j) remuneraţia variabilă garantată este excepţională, intervenind numai în contextul angajării de personal nou şi 

este limitată la primul an de angajare;    

   k) componenta fixă şi cea variabilă a remuneraţiei totale sunt echilibrate în mod corespunzător, iar componenta 

fixă reprezintă o proporţie suficient de mare din remuneraţia totală pentru a permite aplicarea unei politici flexibile 

privind componentele variabile ale remuneraţiei, care să includă posibilitatea de a nu plăti nicio componentă 

variabilă a remuneraţiei;    

   l) plăţile aferente încetării anticipate a unui contract reflectă performanţele obţinute în decursul perioadei de 

angajare/mandat şi sunt acordate astfel încât să nu recompenseze performanţe probabile sau eşecuri;    

   m) măsurarea performanţei utilizată în calculul componentelor variabile ale remuneraţiei sau al unor ansambluri 

de componente variabile ale remuneraţiei cuprinde un mecanism cuprinzător de adaptare care include toate 

tipurile pertinente de riscuri prezente sau viitoare;    
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   n) în funcţie de structura juridică a fondului şi de regulile acestuia, un procent semnificativ, care nu poate fi mai 

mic de 50%, din orice componentă variabilă a remuneraţiei constă în titluri de participare ale fondului în cauză 

sau în alte instrumente echivalente ce atestă dreptul de proprietate asupra respectivelor titluri sau asupra 

beneficiilor aferente unor astfel de deţineri; 

   o) instrumentele prevăzute la lit. n) fac obiectul unei politici adecvate de reţinere, menite să armonizeze 

stimulentele cu interesele S.A.I., ale fondului administrat şi ale deţinătorilor de titluri de participare în fondului 

respectiv. Prevederile lit. n) se aplică atât procentului din componenta variabilă a remuneraţiei care este amânat 

în conformitate cu lit. p), cât şi procentului din componenta variabilă a remuneraţiei care nu este amânat;    

p) cu respectarea condiţiilor prevăzute la lit. n) şi o), cel puţin 40% din componenta variabilă a remuneraţiei se 

amână pe o perioadă corespunzătoare din punctul de vedere al perioadei de deţinere recomandate deţinătorilor de 

titluri de participare ale fondului respectiv, această perioadă fiind adecvată naturii riscurilor asumate de fondul în 

cauză;    

   q) perioada prevăzută la lit. p) este de cel puţin 3 ani, remuneraţia datorată în cadrul unor măsuri de amânare 

neputându-se acorda mai repede decât pe bază proporţională, în cazul unei componente a remuneraţiei variabile 

în sumă deosebit de mare, cel puţin 60% din sumă fiind amânată;    

   r) remuneraţia variabilă, inclusiv partea amânată, se plăteşte sau se acordă numai dacă este sustenabilă în funcţie 

de situaţia financiară a S.A.I. şi dacă este justificată de performanţa unităţii operaţionale a S.A.I., a fondului şi a 

persoanei în cauză;    

   s) remuneraţia variabilă totală se reduce în mod semnificativ în cazul în care se înregistrează o performanţă 

slabă sau negativă a S.A.I. sau a fondului vizat, ţinându-se seama atât de remuneraţiile curente, cât şi de reducerile 

privind plata sumelor câştigate anterior, inclusiv prin aplicarea principiului "malus" sau prin mecanisme de 

recuperare;    

   ş) politica de pensii este compatibilă cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile şi interesele pe termen lung ale 

S.A.I. şi ale fondului administrat;    

   t) în cazul în care angajatul încetează, din proprie voinţă, raporturile contractuale cu S.A.I. înainte de a se 

pensiona, beneficiile discreţionare de tipul pensiilor se reţin de S.A.I. timp de 5 ani sub forma instrumentelor 

prevăzute la lit. n). În cazul în care un angajat ajunge la vârsta de pensionare, beneficiile discreţionare de tipul 

pensiilor sunt plătite angajatului în cauză sub forma instrumentelor prevăzute la lit. n), sub rezerva unei perioade 

de reţinere de 5 ani;    

  ţ) personalul S.A.I. declară pe propria răspundere că nu utilizează strategii de acoperire personală sau asigurări 

legate de remunerare sau de răspundere pentru a submina efectele alinierii riscurilor prevăzute în contractele lor 

de remunerare;    

   u) remuneraţia variabilă nu este plătită prin intermediul unor instrumente sau metode care să faciliteze evitarea 

respectării cerinţelor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

 

Fondurile administrate de OTP Asset Management Romania SAI SA nu efectuează direct sub nicio formă plata 

remunerațiilor către lucrătorii OTP Asset Management Romania SAI SA, nu acordă cu nici un titlu acestora nicio 

indemnizație, contraprestație, ținând cont de activitatea desfășurată în calitate de angajați ai OTP Asset 

Management Romania SAI SA, plata de către fonduri a contravalorii activității de administrare de fonduri va fi 

efectuată exclusiv în favoarea OTP Asset Management Romania SAI SA, potrivit prevederilor legislatiei in 

vigoare. 

 

 

Stabilirea procentajului remunerației fixe în raport cu cea în funcție de performanță se efectuează astfel încât să 

reflecte corespunzător în privința OTP Asset Management Romania SAI SA funcția, dimensiunea și 
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complexitatea unității structurale guvernate, importanța activității desfășurate în cadrul activității OTP Asset 

Management Romania SAI SA, impactul avut asupra eficacității activității societatii și să fie compatibilă cu 

tendințele concurențiale, cu condiția ca procentajul remunerației variabile nu poate depăși în cazul niciunei dintre 

persoanele vizate cuantumul remunerației fixe stabilit în anexele nr. 2. ale prezentei Politici de remunerare a OTP 

Asset Management Romania SAI SA, în privința categoriei de remunerare în cauză. 

 

Modul de stabilire a remunerării în funcție de performanță trebuie să încurajeze persoanele cu funcții de conducere 

și lucrătorii în vederea funcționării eficiente pe termen lung a OTP Asset Management Romania SAI SA și trebuie 

să permită corectările ulterioare bazate pe riscuri, respectiv revendicarea remunerației variabile decontate/plătite. 

Conform dispozițiilor legale in vigoare, se aplică regula reducerii, respectiv a recuperării în privința unui procent 

de 100% din remunerație, în funcție de performanță. 

 

Asumarea remunerației în funcție de performanță nu este permisă și aceasta nu poate constitui parte a planurilor 

de remunerare viitoare. 

 

Plata remunerației în funcție de performanță nu poate conduce la neîndeplinirea criteriilor definite în actele 

normative privind funcționarea prudențială și prevăzute în legislația Uniunii Europene. 

 

Lucrătorii care se supun aplicabilității Politicii de Remunerare a OTP Asset Manageent Romania nu utilizează 

strategii de acoperire personală pentru a reduce efectele alinierii la riscurile asumate, cuprinse în contractele 

privind remunerarea lor. 

 

Politica de remunerare va fi revizuită anual de către Comitetul de Supraveghere a OTP Asset Management 

Romania SAI SA și va hotărî, potrivit competenței sale, în privința modificărilor care se impun. 

 

Cap. 4. Raportul dintre Politica de Remunerare și sistemul de remunerare a Grupului bancar și cel dintre 

Politica de Remunerare și sistemul de remunerare a OTP Asset Management Romania 

 

În sensul Politicii de Remunerare a Grupului OTP, dispozițiile acesteia se aplică OTP Bank Nyrt., precum și 

tuturor subsidiarelor Grupului bancar OTP aflate sub supraveghere consolidată. 

 

OTP Bank Nyrt. ca societate-mamă este responsabilă de politica de remunerare a tuturor subsidiarelor sale, în 

același timp fiecare subsidiară este responsabilă de elaborarea și implementarea unei politici de remunerare 

adecvate, compatibile cu actele normative incidente în cazul lor. La elaborarea orientărilor, regulilor Politicii de 

Remunerare a Grupului OTP s-a ținut cont de aplicabilitatea directă a prevederilor acesteia în privința tuturor 

filialelor aparținând sferei filialelor membre a Grupului OTP de pe teritoriul Uniunii Europene sau din afara 

acesteia, asupra căreia se întinde supravegherea consolidată împreună cu OTP Bank Nyrt. 

 

În sensul Politicii de Remunerare a Grupului OTP, OTP Asset Management Romania SAI SA în calitate de 

subsidiară membră a Grupului OTP, poate beneficia de o derogare de la principiile și regulile cuprinse în Politica 

de Remunerare a Grupului OTP exclusiv în măsura în care documentul de reglementare în cauză conține o 

prevedere diferită, care este justificată de diferitele reguli sau reglementării locale: 

 

În sensul Politicii de Remunerare a Grupului bancar,  OTP Asset Management Romania SAI SA, în calitate de 

subsidiară membră a Grupului OTP, poate adopta o politică de remunerare separată conform actelor normative 

incidente, exclusiv în cazul în care: 
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(i) este indispensabilă în vederea implementării Politicii de Remunerare a Grupului OTP sau 

(ii) actele normative incidente impun adoptarea unei politici de remunerare separate. 

 

Subsidiarele membre ale Grupului OTP sunt obligate să aplice Politica de Remunerare a Grupului OTP în privința 

personalului de conducere și angajaților supuși aplicabilității acesteia. 

 

Pentru OTP Asset Management SAI SA, ca filială membră a Grupului OTP, aplicabilitatea Politicii de 

Remunerație a Grupului OTP acoperă acei manageri și funcții care au fost identificate în cadrul grupului cu 

aplicabilitate de către Consiliul de Supraveghere al OTP Bank Plc. 

 

In cazul Presedintelui Directorat al OTP Asset Management Romania SAI SA se aplica prevederile politicii de 

remunerare a OTP Fund Management Ungaria. 

 

Cap. 5.  Operarea Sistemului de Remunerare 

 

5.1. Principalele responsabilități, competențe 

 

Comitetul de Supraveghere a OTP Bank Nyrt. decide în privința adoptării Politicii de Remunerare a Grupului 

OTP, a aprobării modificării acesteia și supraveghează implementarea acesteia. 

 

Comitetul de Supraveghere a OTP Asset Management Romania SAI SA decide în privința adoptării Politicii de 

Remunerare a societatii, a aprobării modificării acesteia și supraveghează implementarea acesteia. 

 

Directoratul OTP Bank Nyrt. răspunde de implementarea și revizuirea cel puțin o dată pe an a Politicii de 

Remunerare a Grupului OTP. Directoratul OTP Bank Nyrt. trebuie să se asigure, că în conformitate cu dispozițiile 

Regulamentului de Remunerare a Grupului OTP, regulile interne aparținând domeniilor identice, respectiv 

declarațiile/convențiile unice sunt compatibile cu dispozițiile Politicii de remunerare a Grupului OTP. 

 

Directoratul OTP Asset Management Romania SAI SA răspunde de implementarea și revizuirea cel puțin o dată 

pe an a Politicii de Remunerare a societatii. Directoratul OTP Asset Management Romania SAI SA trebuie să se 

asigure, că în conformitate cu dispozițiile Regulamentului de Remunerare a Grupului OTP, regulile interne 

aparținând domeniilor identice, respectiv declarațiile/convențiile unice sunt compatibile cu dispozițiile Politicii 

de remunerare a Grupului OTP. 

 

În cadrul diviziunii muncii în cadrul Directoratului OTP Asset Management Romania SAI SA, Directorul General 

al OTP Asset Management Romania SAI SA în calitate de conducătorul de nivel 1 al societatii și angajator în 

privința lucrătorilor OTP Asset Management Romania SAI SA, îndeplinește sarcinile aparținând sferei de 

implementare a Politicii de Remunerare a OTP Asset Management Romania SAI SA, inclusiv adoptarea deciziilor 

angajatorului apărute sub acest aspect. 

 

Persoana responsabila de asigurare a conformitatii va fi implicata in procesul de elaborare a politicilor si 

practicilor de remunerare a OTP Asset Management Romania SAI SA precum si in procesul de 

verificare/analizare a modului in care structura remunerarii afecteaza respectarea de catre societate a legislatiei si 

reglementarilor interne. De asemenea persoana responsabila de asigurarea conformitatii va verifica daca OTP 

Asset Management Romania SAI SA indeplineste cerintele MIFID privind normele de conduita si conflictele de 

interese. 
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5.2. Norme de conduita 

  

In procesul de prestare a serviciului furnizat, persoana relevanta angajata in proces este obligata sa respecte 

urmatoarele principii de conduita, prevederile legale precum si prevederile specifice regulilor de etica si conduita 

detaliate de reglementarile interne ale societatii: 

a. Sa actioneze cu onestitate, corectitudine si diligenta profesionala, in scopul protejarii intereselor 

clientilor; 

b. Sa angajeze si sa foloseasca eficient toate resursele, sa elaboreze si sa utilizeze eficient procedurile 

necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii; 

c. Sa evite conflictele de interese, iar in cazul in care acestea nu pot fi evitate, sa se asigure ca portofoliile 

administrate beneficiaza de un tratament corect si impartial; 

d. Sa desfasoare activitatea, in conformitate cu legislatia in vigoare si reglementarile interne aplicabile, 

in scopul promovarii intereselor investitorilor si integritatii pietei. 

e. Sa depuna toate eforturile ca tranzactiile efectuate in contul portofoliilor administrate sa fie realizate 

in cele mai avantajoase conditii pentru respectivele entitati in ceea ce priveste momentul, cantitatea 

si natura acestora.  

In procesul de executare a ordinelor de tranzactionare, persoanele relevante vor trebui sa tina cont de urmatoarele 

principii generale: 

a. Principiul obtinerii celor mai bune rezultate posibile pentru clienti/entitati administrate; 

b. Principiul executarii promte, corecte si expeditive a ordinelor in numele clientilor/entitatilor 

administrate; 

c. Principiul de etica si conduita in relatia cu clientii/entitatile administrate. 

In conformitate cu legislatia in vigoare pot constitui conflicte de interese: 

a) tranzacţii efectuate de OTP Asset Management Romania SAI SA în numele şi/sau în legătură cu 

fondurile administrate, cu entităţi care fac parte din acelaşi grup cu S.A.I., aşa cum "grupul" a fost definit 

în art. 2 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 24/2017;       

b) tranzacţii dintre fondurile de investiţii administrate de OTP Asset Management Romania SAI SA şi 

societăţi cu care societatea, directorii, administratorii sau angajaţii acesteia au deja relaţii de afaceri sau 

se află în raporturi juridice pecuniare; în situaţia derulării de tranzacţii ce fac obiectul prezentei litere, 

administratorul fondurilor de investiţii are obligaţia gestionării potenţialului conflict de interese în 

favoarea intereselor deţinătorilor de titluri de participare ale fondului de investiţii, de menţionare a 

acestora în politicile de remunerare ale societatii şi de raportare trimestrială a situaţiei deţinerilor directe 

şi indirecte în acţiuni, obligaţiuni necotate sau orice alte instrumente financiare necotate emise de societăţi 

deţinute/controlate/cu care administratorul fondului de investiţii se află în relaţii de afaceri sau în raporturi 

juridice pecuniare;       

c) obţinerea de către societate a unui comision din partea intermediarului care execută ordinele de 

tranzacţionare, în funcţie de valoarea totală a ordinelor transmise de către societate în numele fondurilor, 

iar respectivul beneficiu nu este inclus în veniturile fondurilor;       

d) perceperea de către OTP Asset Management Romania SAI SA a unui comision de administrare 

nejustificat, care prin cuantumul său, modalitatea de calcul sau frecvenţa de percepere afectează grav 

interesele deţinătorilor de titluri de participare;    

e) tranzacţiile realizate cu activele fondurilor administrate, efectuate de OTP Asset Management Romania 

SAI SA cu persoane pe care societatea le controlează."    
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Cap. 6. Elementele indemnizațiilor care alcătuiesc sistemul de remunerare a OTP Asset Management 

Romania SAI SA 

 

Principalele elemente ale sistemului de remunerare aplicat la OTP Asset Management Romania SAI SA: 

(i) remunerația de bază sau remunerația fixă 

(ii) remunerația în funcție de performanță 

 

Principalele elemente ale remunerației de bază: 

(i) salariul de bază 

(ii) indemnizații în afara salariului 

 

Pe parcursul determinării salariilor de bază, cuantumul remunerației este ajustat întotdeauna în funcție de 

posibilitățile oferite de profitul operațional obținut de OTP Asset Management Romania SAI SA, în același timp 

vor fi luate în considerare și funcția ocupată și complexitatea activității desfășurate. 

OTP Asset Management Romania SAI SA va utiliza un sistem de indemnizații în afara salariului aplicabil tuturor 

lucrătorilor, reglementat de regulamentele și instrucțiunile incidente ale societatii. 

 

6.1. Subsistemele remunerației în funcție de performanță (remunerația variabilă) 

 

Sistemul de remunerație în funcție de performanță aplicat de OTP Asset Management Romania SAI SA este 

compus din subsistemele de mai jos: 

(i) subsistemul pe bază de comision de succes (”SCS”) 

(ii) subsistemul nebazat pe comision de succes (”NSCS”) 

 

6.1.1. Subsistemul pe bază de comision de succes (”SCS”) 

 

 

Baza subsistemului SCS reprezintă suma corespunzătoare cotei definite a comisionului de succes plătit către OTP 

Asset Management Romania SAI SA de fiecare entitate  administrata (”baza SCS”) , care – în cazul întrunirii 

condițiilor corespunzătoare – va fi utilizată la remunerația variabilă a lucrătorilor identificați ca Persoane 

Relevante, vizate de prezentul document, în cadrul și conform regulilor subsistemelor de mai jos (SCS -1 și SCS 

-2): 

 

In conformitate cu prevederile legale in vigoare si principiile de baza pe care este construita politica de remunerare 

a OTP Asset Management Romania SAI SA atunci când remuneraţia depinde de performanţă, cuantumul total al 

acesteia se calculează în funcţie de o evaluare în care se combină performanţele individuale şi cele ale unităţii 

operaţionale în cauză ale OTP Asset Management Romania SA SA sau ale respectivului fond de investitii, precum 

şi riscurile acestora şi rezultatele globale ale societatii. atunci când se evaluează performanţa individuală, cu luarea 

în considerare a unor criterii financiare/cantitative şi nefinanciare/calitative. 

 

Avand in vedere prevederile legale in vigoare si principiile de baza pe care este construita politica de remunerare 

a OTP Asset Management Romania SAI SA in cazul subsistemului pe baza de comision de succes un procent de 

50% din orice componenta variabila a remuneratiei consta in titluri de particiare ale fondurilor care au generat 

comisioane de succes sau in alte instrumente echivalente ce atesta dreptul de proprietate asupra respectivelor 

titluri sau asupra beneficiilor aferente unor astfel de detineri. 
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Subsistemul SCS este compus din alte două subsisteme: 

(i) SCS-1 

(ii) SCS-2 

 

În cadrul subsistemului SCS – 1 se acordă remunerație variabilă lucrătorilor de mai jos: 

(i) administratorii de portofolii inclusiv Directorul Directiei Investitii si Directorului General Adjunct, ai 

căror muncă desfășurată afectează în mod direct suma comisionului de succes plătită OTP Asset Management 

Romania SAI SA de către entitatile administrate de aceștia, cu condiția ca, în măsura în care entitatea respectiva 

este administrat de către o echipă, repartizarea între membrii echipei a indemnizației datorate echipei trebuie 

stabilită la luarea deciziei privind remunerarea, iar la luarea deciziei propunerea consensuală formulată de echipă 

privind repartizarea va fi luată în considerare in mod obligatoriu, iar o propunere diferită de aceasta va fi luată în 

considerare în mod adecvat 

 

În cadrul subsistemului SCS – 2 se acordă remunerație variabilă, în contul comisionului de succes acordat de OTP 

Asset Management Romania SAI SA lucrătorilor ai căror muncă desfășurată contribuie dealtfel la eficacitatea 

activității OTP Asset Management Romania SAI SA, cu excepția lucrătorilor de mai jos: 

(i) persoanele care beneficiază de remunerație variabilă în cadrul subsistemului SCS-1 

(ii) membrii personalului care deţin funcţii de control si care pot fi recompensaţi în funcţie de realizarea 

obiectivelor legate de funcţiile lor, independent de rezultatele sectoarelor de activitate pe care le controlează;    

(iii) Directorul General al Societății, supus aplicabilității personale a Politicii de remunerare a Grupului OTP 

(iv) Presedintelui Directoratului OTP Asset Management Romania SAI SA supus aplicabilitatii persoanel a 

Politicii de remunerare a OTP Fund Management Ungaria. 

 

Determinarea remunerației în funcție de performanță repartizabilă în cadrul subsistemelor bazei SCS (SCS-1 și 

SCS -2) se realizează conform principiilor descrise in continuare: 

- În contul bazei SCS se va determina pe de o parte remunerația variabilă acordabilă în cadrul subsistemului 

SCS-1, în baza regulilor prevăzute în anexa nr. 3, în cuantum corespunzător unei cote cuprinse între 0-

25% a încasărilor din comisioanele de succes obținute de către OTP Asset Management Romania SAI 

SA în anul de referință. 

- În contul bazei SCS se va determina pe de altă parte remunerația variabilă acordabilă în cadrul 

subsistemului SCS-2, în baza regulilor prevăzute în anexa nr. 3, în cuantum corespunzător unei cote de 

15% din comisionul de succes obtinut de catre societate in anul de referinta. 

 

În privința remunerației variabile acordate în cadrul subsistemelor SCS este valabilă aplicabilitatea deplină a 

Procedura de Remunerare a OTP Asset Management Romania SAI SA, inclusiv regulile acesteia privind 

amânarea pe o perioadă de trei ani a plății remunerației în funcție de performanță și regulile aferente.  

Pentru fiecare an calendaristic este stabilit un prag maxim al cuantumului variabil in cadrul fiecarui subsistem in 

conformitate cu nivelurile stabilite la nivel de Grup OTP. 

 

Avand in vedere prevederile legale in vigoare si principiile de baza pe care este construita politica de remunerare 

a OTP Asset Management Romania SAI SA in cazul subsistemului pe baza de comision de succes un procent de 

50% din orice componenta variabila a remuneratiei consta in titluri de participare ale fondurilor care au generat 

comisioane de succes sau in alte instrumente echivalente ce atesta dreptul de proprietate asupra respectivelor 

titluri sau asupra beneficiilor aferente unor astfel de detineri. 
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Atât în cazul subsistemului SCS -1, cât și al subsistemului SCS -2 există posibilitatea ca Directorul General al 

Societății să stabilească, în cazuri individuale (în mod excepțional) o remunerație variabilă în cuantum echivalent 

cu cel mult dublul pragului maxim, sub rezerva obligației de a stabili și a raporta către Consiliul de Supraveghere 

a OTP Asset Management Romania SAI SA a faptelor, circumstanțelor luate în considerare ca și motiv, temei în 

favoarea lucrătorului. 

 

6.1.2. Subsistemul nebazat pe comision de succes (”NSCS”) 

 

Subsistemul nebazat pe comision de succes are principiu de functionare indeplinirea unor obiective (criterii) 

cantitative si calitative predefinite. 

 

In stabilirea criteriilor respective se pleaca de la principiul evitarii conflictului de interese si se urmareste crearea 

unui mix optim de obiective de performanta in vederea obtinerii de rezultate solide pe termen mediu si lung atat 

pentru OTP Asset Management Romania SAI SA cat si pentru clientii sai. 

 

Subsistemul nebazat pe comision de succes va respecta principiul ca partea variabila a remuneratiei provenita din 

subsistemul nebazat pe comision de succes sa nu depaseasca valoarea componentei fixe anuale, respectandu-se 

limitele stabilite anual la nivelul Grupului OTP. 

 

Obiectivele individuale nu vor fi stabilite in legatura cu vanzarea/promovarea doar a unui anumit produs/serviciu 

astfel incat se va evita dezavantajarea clientilor. Obiectivele legate de vanzari vor fi determinate de vanzarile 

generale ale produselor/serviciilor oferite de catre OTP Asset Management Romania SAI SA precum si de 

cresterea valorii totale ale activelor sub administrare. 

 

În privința remunerației variabile plătite în cadrul subsistemului NSCS sunt incidente de asemenea regulile 

privind amânarea pe o perioadă de trei ani a plății remunerației variabile și alte reguli aferente. 

 

Pentru a alinia interesele personalului identificat cu cele ale fondurilor administrate, atunci când este posibil 

conform organizării OTP Asset Management Romania SAI SA și structurii juridice a fondurilor administrate, 

personalul identificat trebuie să primească instrumente asociate în principal acelor fonduri în legătură cu care își 

desfășoară activitățile, cu condiția să nu se creeze o concentrare excesivă în deținerea instrumentelor – care să 

faciliteze o asumare excesivă a riscurilor de către personalul identificat. Cu toate acestea, dacă aplicarea unui 

astfel de principiu conduce la o situație în care personalul identificat are un interes prea mare în fondul pentru 

care își desfășoară activitățile, OTP Asset Management Romania SAI SA trebuie să ia în considerare extinderea 

gamei de instrumente plătite, în vederea împiedicării unei asumări excesive a riscurilor de către personalul 

identificat în raport cu fondurile respective. 

 

  

6.2. Definirea sferei personale 

 

Directoratul OTP Asset Management Romania SAI SA definește funcțiile, pozițiile supuse aplicabilității Politicii 

de Remunerare a societatii, în baza propunerii înaintate de Directorul General al OTP Asset Management 

Romania SAI SA. Directorul General al OTP Asset Management Romania SAI SA este obligat să revizuiască 

anual sfera personală supusă aplicabilității Politicii de Remunerare a societatii, ținând cont de rezultatul evaluării 

de risc efectuată în baza metodologiei privind identificarea activităților și lucrătorilor care au un impact 

semnificativ asupra riscurilor, și prezintă Directoratului o propunere motivată cu privire la eventualele modificări. 
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În baza propunerii înaintate de către Directorul General al OTP Asset Management Romania SAI SA, Directoratul 

are dreptul de a modifica, acționând în limitele competenței proprii, sfera persoanelor supuse aplicabilității 

Politicii de Remunerare a OTP Asset Management Romania SAI SA. 

 

6.2.1 Principiile de bază, metoda, criteriile și aspectele proporționalizării 

 

Scopul aplicării principiului proporționalității este îndeplinirea principiilor Politicii de Remunerare a OTP Asset 

Management Romania SAI SA, prin ajustarea la profilul de risc individual al OTP Asset Management Romania 

SAI SA, respectiv al domeniilor de afaceri ale societatii, cu susținerea optimă a realizării obiectivelor strategice 

de afaceri. 

 

Ținând cont de cele menționate mai sus, sub aspectul sferei personale supuse aplicabilității Politicii de 

Remunerare a OTP Asset Management Romania SAI SA, proporția remunerației personale și graficul de timp a 

decontării acesteia - în limitele prevăzute de prezentul document – se stabilește în mod diferit. 

 

Avand in vedere principiul proportionalitatii enuntat in Ghidul ESMA privind politicile solide de remunerare in 

conformitate cu directiva OPCVM, toate principiile prezentate in prezenta politica de remunerare, inclusiv dar 

fara a se limita, principiile privind platile amanate, plata in instrumente financiare (unitati de fond) sau perioadele 

de retinere, sunt aplicabile doar in cazul in care componenta variabila a remuneratiei unei persoane identificate 

depaseste valoarea de 30000 lei. 

 

 

6.2.2. Principiile proporționalizării aplicate în sfera personală 

 

În privința sferei personale supuse aplicabilității Politicii de Remunerare, proporționalizare se realizează pe de o 

parte în baza aprecierii activităților, funcțiilor OTP Asset Management Romania SAI SA, pe de altă parte în baza 

evaluării conducătorilor, respectiv a lucrătorilor unităților organizaționale conform aspectelor de mai jos: 

(i) poziția ocupată în ierarhie, senioritatea, 

(ii) drept decizional individual, respectiv colectiv, 

(iii) natura, complexitatea activității respective, 

(iv) gradul, regularitatea supravegherii care asigură exercitarea activității respective, 

(v) modelul de afaceri al funcțiilor, domeniilor, 

(vi) mediul de piață respectiv, concurența de pe piața forței de muncă. 

 

6.2.3. Regulile generale de elaborare a aplicabilității personale 

 

Aplicabilitatea personală a Politicii de Remunerare a OTP Asset Management Romania SAI SA se întinde asupra 

conducătorilor, lucrătorilor care desfășoară o activitate profesională cu impact semnificativ asupra profilului de 

risc al instituției. Pe parcursul stabilirii aplicabilității personale, în afară de dispozițiile incidente ale actelor 

legislative, societatea utilizează un sistem de criterii interne calitative și cantitative, care reflectă în întregime 

profilul de risc al instituției în privința tuturor riscurilor, la care OTP Asset Management Romania SAI SA este 

expus efectiv sau potențial, inclusiv riscul de piață, orice alt risc aferent investițiilor, riscul operațional, riscul la 

adresa reputației și riscul de lichiditate. 

 

Cap. 7. Raportul dintre remunerația fixă și remunerația în funcție de performanță 
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Determinarea raportului dintre remunerația fixă și cea în funcție de performanță se realizează astfel încât să 

reflecte în mod corespunzător în cazul OTP Asset Management Romania SAI SA funcția, dimensiunea și 

complexitatea unității organizaționale guvernate, importanța activității desfășurate în cadrul activității societatii, 

și impactul asupra eficienței activității a OTP Asset Management Romania SAI SA și să fie în conformitate cu 

tendințele concurențiale, sub rezerva faptului că procentajul remunerației în funcție de performanță nu poate 

depăși în cazul niciunei persoane vizate referitor la categoria de remunerare dată, cuantumul stabilit anual in 

concordanta cu nivelurile stabilite la nivelul Grupului OTP.  

 

Remunerația este compusă din remunerația fixă și cea în funcție de performanță. 

 

Aplicarea unei politici de remunerare flexibile este asigurată de faptul că în sfera personală supusă Politicii de 

remunerare a OTP Asset Management Romania SAI SA suma remunerației fixe este suficient de mare pentru 

compensarea muncii profesionale desfășurate și este în concordanță cu nivelul de calificare, functie, nivelul impus 

al experienței și al abilităților, respectiv cu sectorul de afaceri relevant. 

 

În sfera personală a aplicabilității Politicii de Remunerare, în privința pozițiilor, raportul dintre remunerația fixă 

și cea în funcție de performanță se stabilește – în limitele cadrului prevăzut în Politica de remunerare a OTP Asset 

Management Romania SAI SA – de către Directorul General al OTP Asset Management Romania SAI SA, în 

condițiile aprecierii concomitente a aspectelor de mai jos: 

(i) metoda de definire a sistemului de evaluare a performanței și a nivelurilor de risc, 

(ii) perioada de evaluare și plată amânată, 

(iii) structura unității organizaționale, natura și complexitatea activității acesteia, 

(iv) poziția lucrătorilor în cadrul ierarhiei organizaționale, precum și 

(v) nivelurile de asumare a riscurilor/decizionale atribuite fiecărei poziții. 

 

Abaterea de la procentajele definite în Politica de remunerare a OTP Asset Management Romania SAI SA este 

permisă exclusiv în baza deciziei emise de către Directorul General al OTP Asset Management Romania SAI SA, 

cu condiția informării în acest sens a Comitetului de Supraveghere și Directoratului OTP Asset Management 

Romania SAI SA. 

 

În cazul înregistrării de către OTP Bank Nyrt., respectiv subsidiara membră a Grupului OTP a unei pierderi 

financiare semnificative, Comitetul de Supraveghere a OTP Bank Nyrt. modifică procentajul remunerațiilor 

stabilite inițial prin reducerea procentului remunerației în funcție de performanță. 

 

În cazul înregistrării de către OTP Asset Management Romania SAI a unei pierderi financiare semnificative sau 

o scădere semnificativă a activelor sub administrare, Comitetul de Supraveghere a OTP Asset Management 

Romania SAI modifică procentajele de venit stabilite inițial prin reducerea procentului remunerației în funcție de 

performanță. 

 

Cap. 8. Principiul fundamental și modul remunerației în funcție de performanță 

 

Cel mai important principiu fundamental al Politicii de Remunerare a OTP Asset Management Romania SAI este 

condiționarea cuantumului remunerației în funcție de performanță de îndeplinirea obiectivelor la nivelul OTP 

Asset Management Romania SAI, la nivel de grup și individual, cu evaluarea ex-ante și ex-post a riscurilor. 
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Determinarea cuantumului remunerației în  funcție de performanță se realizează în baza evaluării globale a 

obiectivelor. 

 

Plata remunerației în funcție de performanță – potrivit dispozițiilor prezentului document – este ajustată la ciclul 

de afaceri al Grupului OTP, respectiv al OTP Asset Management Romania SAI. 

 

Cap. 9. Elementele evaluării performanței 

 

În sfera personală a persoanelor relevante supuse aplicabilității Politicii de remunerare a OTP Asset Management 

Romania SAI, evaluarea performanțelor are ca bază acordurile individuale. Definirea așteptărilor privind 

performanța se realizează prin structuri de indicatori și/sau sarcini țintă definite în prealabil la nivelul OTP Asset 

Management Romania SAI, al organizației, al funcțiilor, ținând cont de diferențele care derivă din natura unităților 

organizaționale, activitățile funcțiilor respective. 

 

Performanta este subiectul indeplinirii unui set de obiective de performanta pre-definite care sunt impartite in 

doua categorii: 

- Obiective (criterii) cantitative, respectiv datele preponderent numerice sau financiare utilizate pentru a 

stabili remuneratia unei persoane relevante (de exemplu: RORAC, nivelul activelor sub administrare, 

rentabilitatea portofoliilor relativ la un benchmark sau la alte portofolii similare, rata internă de 

rentabilitate (RIR), câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare (EBITDA), indicele de risc 

alfa, profitul absolut și relativ, indicele Sharpe etc). Obiectivele cantitative trebuie să acopere o perioadă 

suficient de mare pentru a reflecta în mod adecvat riscul prezentat de acțiunile membrului personalului.  

- Obiective (criterii) calitative, respectiv alte criterii decat cele cantitative (de exemplu: evaluarea 

superiorului ierarhic, promovarea imaginii companiei, atingerea obiectivelor strategice, satisfacția 

investitorilor, respectarea politicii de administrare a riscurilor, respectarea regulilor interne și externe, 

capacitatea de conducere, administrarea, munca în echipă, creativitatea, motivarea și cooperarea cu alte 

unități operaționale și cu funcțiile de control, etc). Aceste criterii calitative stabilite se pot baza pe 

respectarea măsurilor de control al riscurilor, precum limitele și rezultatele auditurilor. Performanța 

nefinanciară negativă, în special comportamentul lipsit de etică sau neconform, trebuie să prevaleze în 

raport cu orice performanță financiară adecvată a unui membru al personalului și trebuie să determine 

reducerea remunerației variabile a membrului personalului. 

 

 

Cap. 10. Determinarea sumei alocabile remunerației în funcție de performanță 

 

Pe parcursul determinării cuantumului remunerației în funcție de performanță, OTP Asset Management Romania 

SAI SA aplică metoda combinată, cu condiția ca stabilirea sumei maxime alocabile remunerației în funcție de 

performanță să se realizeze în funcție de situația capitalului și performanța financiară anticipată a Grupului OTP 

și a OTP Asset Management Romania SAI SA.  

Evaluarea performanțelor la nivelul grupului bancar, al OTP Asset Management Romania SAI SA și individual 

se realizează o dată pe an. La nivelul grupului bancar, determinarea sumei maxime alocabile remunerației pe bază 

de performanță și a cuantumului defalcat pe fiecare individ în anul respectiv se realizează în termen de 45 de zile 

de la adunarea generală de încheiere a anului evaluat a OTP Bank Nyrt.  

 

La nivelul OTP Asset Management Romania SAI SA determinarea sumei maxime alocabile remunerației pe bază 

de performanță și a cuantumului defalcat pe fiecare individ în anul respectiv se realizează în termen de 60 de zile 
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de la adunarea generală de încheiere a anului evaluat a OTP Asset Management Romania SAI SA, respectiv – în 

cazul în care aceasta este o dată ulterioară -  în termen de maxim 60 de zile de la adunarea generală de încheiere 

a anului evaluat a OTP Bank Nyrt. 

 

În măsura în care la nivelul grupului bancar, valoarea efectivă a indicatorului de calculare a rentabilității 

capitalului ajustată la riscuri (RORAC) pe anul respectiv nu atinge valoare țintă stabilită, Consiliul de 

Supraveghere a OTP Bank Nyrt. are dreptul de a lua decizii privind aplicarea remunerației pe bază de performanță 

proporționale, care să se aplice în privința Grupului OTP, și prin urmare, a OTP Asset Management Romania SAI 

SA, inclusiv decizii privind amânarea condiționată a plății sumei alocabile stabilite pentru remunerația pe bază 

de performanță. 

 

În măsura în care la nivelul OTP Asset Management Romania SAI SA se înregistrează sau este iminentă o pierdere 

financiară sau o scădere a activelor sub administrare semnificativă, neplanificată, care vizează OTP Asset 

Management Romania SAI SA și care nu a fost luată în considerare la elaborarea planului financiar, nefiind 

rezultatul cauzal al strategiei de afaceri aplicată de OTP Asset Management Romania SAI SA, Consiliul de 

Supraveghere a OTP Asset Management Romania SAI SA are dreptul de a lua decizii privind aplicarea 

remunerației pe bază de performanță proporționale, inclusiv decizii privind amânarea condiționată a plății sumei 

alocabile stabilite pentru remunerația pe bază de performanță. 

 

Cap 11. Mijloacele remunerației pe bază de performanță 

 

Avand in vedere prevederile legale in vigoare si principiile de baza pe care este construita politica de remunerare 

a OTP Asset Management Romania SAI SA remuneratia variabila acordata in toate subsistemele stabilite prin 

politica de remunerare a OTP Asset Management Romania SAI SA va fi platita astfel: 

- in cazul subsistemului bazat pe comision de succes: un procent de 50% din orice componenta variabila a 

remuneratiei consta in titluri de particiare ale fondurilor care au generat comisioane de succes sau in alte 

instrumente echivalente ce atesta dreptul de proprietate asupra respectivelor titluri sau asupra beneficiilor aferente 

unor astfel de detineri. 

- in cazul subsistemului nebazat pe comision de succes: un procent de 50% din orice componenta variabila a 

remuneratiei consta in titluri de participare a cel putin 3 fonduri de investitii administrate avand clase de risc 

diferite. 

 

11.1 Politica de retinere 

 

Prezenta politica de remunerare stabileste o politica de retinere pentru unitatile de fond atribuite in cadrul 

componentei remuneratiei variabile dupa cum urmeaza: 

- Perioada de retinere, reprezinta elementul cel mai important al politicii de retinere si este corelata cu 

acordarea instrumentelor (unitati de fond). Perioada de retinere este independenta de perioada de 

amanare. Perioada de retinere poate dura o perioada mai scurta sau mai lunga decat perioada de amanare 

aplicata instrumentelor care nu sunt platite in avans. 

- In conformitate cu prevederile legale in vigoare de aplicare a procentului de 50% atat in ceea ce priveste 

partea din componenta de remuneratie variabila amanata  cat si partea din componenta de remuneratie 

variabila neamanata inseamna ca pragul minim de 50% pentru instrumente trebuie sa fie aplicat in mod 

egal in ceea ce priveste partae amanata si partea neamanata. 

- Perioada de retinere in cazul unitatilor de fond distribuite ca si componenta variabila a remuneratiei este 

similara cu perioada recomandata de investitie pentru fondurile respective.   
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Cap 12. Plata remunerației pe bază de performanță, regulile generale ale amânării 

 

În sfera personală a aplicabilității Politicii de Remunerare a OTP Asset Management Romania SAI SA, 

(i) un procent de 40% din remunerația pe bază de performanță stabilită la nivel individual este amânat 

 

Plata primei părți (neamânate) (60% a remunerației pe bază de performanță totale, după caz) a remunerației pe 

bază de performanță stabilite la nivel individual se efectuează după adunarea generală de închidere a anului 

evaluat a OTP Asset Management Romania SA SA și adunarea generală de închidere a aceluiași exercițiu 

financiar a OTP Bank Nyrt., în termen de 60 de zile de la ultima adunare generală, sub forma remunerației pe 

bază de performanță plătită de către OTP Asset Management Romania 50% sub forma de mijloace banesti si 50% 

sub forma de unitati de fond. 

 

În privința părții amânate a remunerației pe bază de performanță, perioada de amânare este de 3 ani, pe parcursul 

căreia cuantumul plății amânate evoluează anual potrivit regulii principale după cum urmează: 

(i) În cazul în care 40% din remunerația pe bază de performanță este amânată, în anul următor anului plății 

primei părți (neamânate) a remunerației pe bază de performanță (n+2) se efectuează plata unui procent de 13.4% 

din componenta amânată, respectandu-se principiu de 50% sub forma de unitati de fond, iar în anii următori 

acestui an [(n+3) și (n+4), unde ”n” este anul de referință, adică anul evaluat)] se efectuează plata a câte 13,3-

13,3% din componenta amânată, sub rezerva îndeplinirii condițiilor acestei operațiuni în fiecare an în parte 

 

Pe parcursul întregii perioade a amânării trebuie cântărite efectele apărute între timp, legate de activitatea 

persoanei supuse aplicabilității Politicii de Remunerare a OTP Asset Management Romania, și în funcție de 

acestea se va reduce, după caz, suma remunerației care urmează a fi plătită cu amânare, chiar până la 100% din 

suma parțială amânată scadentă. 

 

Stabilirea dreptului la plata tranșelor amânate se realizează în baza criteriilor care analizează funcționarea 

prudențială, și evaluarea riscurilor aferente activităților persoanelor vizate. O altă condiție a plății părții amânate 

a remunerației pe bază de performanță cuvenite în subsistemele SCS este aceea potrivit căreia Surplusul de 

randament al fondului care plătește comisionul de succes să fie pozitiv pe un termen de 2, 3, respectiv 4 ani, adică 

(i) se poate efectua plata tranșei 2 în cazul în care Fondul a înregistrat Surplus de randament pozitiv pe o 

perioadă compusă din anul de referință+1 exercițiu financiar 

(ii) se poate efectua plata tranșei 3 în cazul în care Fondul a înregistrat Surplus de randament pozitiv pe o 

perioadă compusă din anul de referință+2 exerciții financiare 

(iii) se poate efectua plata tranșei 4 în cazul în care Fondul a înregistrat Surplus de randament pozitiv pe o 

perioadă compusă din anul de referință+3 exerciții financiare 

 

Directorul General al OTP Asset Management Romania SAI SA decide în privința plății tranșelor amânate în 

baza valorilor criteriilor care analizează funcționarea prudențială, cu condiția ca, în baza evaluării riscurilor 

individuale aferente activităților persoanelor vizate, dreptul la plata tranșelor amânate la nivel individual și 

cuantumul acestora se stabilesc de către organul/conducătorul cu atribuții de angajator (în privința OTP Asset 

Management Romania acesta fiind Directorul General) în baza aprecierii următoarelor aspecte: 

(i) îndeplinirea obligațiilor care decurg din raportul de muncă, 
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(ii) respectarea actelor legislative referitoare la prestarea muncii, a regulamentelor interne, a regulamentelor 

organelor de conducere, prevederile profesionale aplicabile funcțiilor respective, și 

(iii) respectarea așteptărilor angajatorului față de conduita de conducător a lucrătorului. 

(iv) Stabilitatea financiara a societatii de administrare; 

 

Evaluarea performantelor si riscurilor ex-post se realizează în anul scadenței, în termen de 45 de zile de la 

adunarea generală ordinară de încheiere a exercițiului financiar anterior anului scadenței, respectiv - în măsura în 

care această este o dată ulterioară – în termen de 45 de zile de la adunarea generală ordinară de încheiere a 

exercițiului financiar al OTP Bank Nyrt. În anul scadenței, în baza deciziei, poate avea loc reducerea cuantumului 

tranșei amânate, inclusiv suprimarea totală a acesteia. 

 

În cazul în care persoana cu funcție de conducere sau lucrătorul 

(i) a participat la sau a fost responsabil de practica care a condus la înregistrarea unei pierderi semnificative 

și/sau 

(ii) nu corespunde așteptărilor privind capacitățile și conformitatea, Directorul General al OTP Asset 

Management Romania are dreptul ca, referitor la perioada vizată de împrejurarea care justifică revendicarea, să 

decidă în privința revendicării remunerației pe bază de performanță decontată/plătită în favoarea persoanei vizate. 

 

În plus față de cuprinsul alineatului de mai sus, returnarea remunerației pe bază de performanță plătită anterior 

are loc în cazul descoperirii unor infracțiuni sau omisiuni, abuzuri, deficiențe grave, care au afectat negativ, în 

mod semnificativ,  credibilitatea și/profitabilitatea OTP Asset Management Romania. Luarea deciziei privind 

revendicarea ține de competența Comitetului de Supraveghere a OTP Asset Management Romania, pe de o parte, 

și a Directorului General al OTP Asset Management Romania, pe de altă parte. 

 

Decontarea tranșei amânate scadente a remunerației pe bază de performanță are loc în termen de 30 de zile de la 

emiterea deciziei privind stabilirea dreptului, OTP Asset Management Romania urmând să plătească tranșa 

amânată scadentă a remunerației pe bază de performanță în limitele acestui termen. 

 

Cap. 13. Condițiile dreptului la remunerația pe bază de performanță 

 

Lucrătorul nu are dreptul la remunerația pe bază de performanță dacă nu prestează munci în cadrul postului pe 

care îl ocupă, nu contribuie, în lipsa prestării efective de munci, la îndeplinirea obiectivelor stabilite. În lipsa 

prestării efective de munci, lucrătorul nu are dreptul la remunerația pe bază de performanță chiar dacă obiectivele 

stabilite la nivel de grup se realizează, independent de contribuția sa, datorită eforturilor suplimentare depuse de 

către colegii săi. 

 

Lucrătorul nu are dreptul la remunerația pe bază de performanță dacă raportul de muncă este denunțat pe perioada 

de probă sau prin denunțarea acestuia fără preaviz de către angajator, respectiv prin denunțare pentru motive 

legate de conduita sa în calitate de lucrător. 

 

Dreptul la tranșa (tranșele) amânată (amânate) nescadente ale remunerației pe bază de performanță încetează în 

lipsa raportului de muncă la data evaluării dreptului la plata tranșei amânate. Se permite derogarea în mod valabil 

de la această prevedere, în cazul unei performanțe deosebite, cu condiția aprecierii performanței pe termen lung 

a persoanei vizate, în baza deciziei emise de către 

(i) Președintele-Director General al OTP Bank Nyrt. în cazul Directorului General al OTP Asset 

Management Romania SAI SA; 
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(ii) Directorul General al OTP Asset Management Romania SAI SA în cazul celorlalte persoane cu funcții 

de conducere și lucrători ai societatii. 

 

Decontarea pro rata temporis a remunerației pe bază de performanță –în baza evaluării performanțelor – se 

efectuează conform regulilor generale. 

 

Dacă raportul de muncă încetează datorită intereselor și la inițiativa angajatorului din cauza raportului de muncă 

ce urmează a fi încheiat cu o altă companie membră aparținând Grupului OTP, de asemenea, dacă încetarea 

raportului de muncă a avut loc ținând seama de faptul că lucrătorul este calificat ca pensionar conform dispozițiilor 

incidente ale Codului muncii, sau motivul încetării raportului de muncă este decesul lucrătorului, se menține 

dreptul la remunerație pe bază de performanță - inclusiv dreptul la tranșele amânate -, evaluarea performanțelor 

și decontările vor fi efectuate conform regulilor generale, sub rezerva faptului că, dintre criteriile de performanță 

care constituie baza plăților amânate, vor fi luate în considerare rezultatele funcționării prudențiale la nivelul OTP 

Asset Management Romania SAI SA, precum și evaluarea calitativă a activității desfășurate de către lucrător în 

aceea poziție, în privința căreia el sau moștenitorul (moștenitorii) este (sunt) îndreptățit (îndreptățiți) să primească 

tranșele amânate. Dacă raportul de muncă a încetat din cauza decesului lucrătorului, precum și, dacă lucrătorul 

plecat din cauza pensionării a decedat, dreptul la tranșele amânate ale remunerației pe bază de performanță – în 

cazul îndeplinirii condițiilor și procedurii prevăzute în prezentul regulament – poate fi validat de către 

moștenitorul (moștenitorii) lucrătorului decedat, sub rezerva faptului că Directorul General al OTP Asset 

Management Romania SAI SA are dreptul de a emite o decizie în privința condițiilor concrete ale decontării 

remunerației pe bază de performanță. Condiția validării dreptului este dovedirea în mod credibil de către 

moștenitor în fața angajatorului a calității sale de moștenitor. 

În cazul încetării unui raport de muncă cu o durată mai mică de 3 ani, Consiliul de Supraveghere a OTP Asset 

Management Romania SAI SA va hotărî în privința plății remunerației pe bază de performanță la încetarea 

raportului de muncă. 

 

Cap. 14. Reguli privind gestionarea pro rata temporis a remunerației pe bază de performanță în cazul 

modificărilor intervenite în raportul de muncă 

 

Partea pro rata temporis a remunerației pe bază de performanță poate fi decontată în anul de referință, cu luarea 

în considerare a perioadei petrecute în funcția respectivă, în cazul modificărilor interimare de mai jos intervenite 

în raportul de muncă: 

(i) încheierea interimară a raportului de muncă, 

(ii) expirarea termenului contractului de muncă încheiat pe perioadă determinată, 

(iii) încetarea de comun acord a raportului de muncă, 

(iv) demisia legitimă, fără preaviz, a lucrătorului, 

(v) în cazul demisiei angajatorului, a cărei cauză a intervenit în sfera de funcționare a angajatorului, și 

(vi) transfer/delegare/detașare intervenită în funcția supusă/nesupusă aplicabilității politicii de remunerare, 

respectiv 

(vii) pentru lucrătorul absent pe o perioadă îndelungată – adică cel puțin trei ani fără prestare de munci - , dacă 

a contribuit efectiv la îndeplinirea obiectivelor, 

(viii) încetarea raportului de muncă din cauza pensionării lucrătorului, și 

(ix) decesul lucrătorului. 

 

Cap. 15. Cadrul stabilirii, cuantumului și plății indemnizațiilor cuvenite în cazul încetării raportului de 

muncă 
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Plățile aferente încetării raportului de muncă trebuie să reflecte performanța obținută în perioada scursă, nu se pot 

efectua plăți în legătură cu rezultate care nu au fost obținute. Prin urmare, nu se pot încheia convenții, legate de 

încetarea raportului de muncă, în care să fie stipulat faptul că plățile se pot efectua independent de performanța 

lucrătorului, sau în pofida pierderilor înregistrate de către Grupul OTP sau OTP Asset Management Romania SAI 

SA în urma activității lucrătorului, a asumării exagerate a riscurilor de către lucrător.  

Sfera indemnizațiilor cuvenite în cazul încetării raportului de muncă: 

(i) salariul de bază până la încetarea raportului de muncă, 

(ii) compensație pentru încetarea raportului de muncă, 

(iii) indemnizații pentru absență pe perioada de scutire, 

(iv) compensarea acordului de neconcurență, cu condiția existenței unui contract încheiat în acest sens și 

persoana îndreptățită emite o declarație în baza căreia obligația de neconcurență rămâne valabilă pe perioada 

următoare încetării raportului de muncă, 

(v) indemnizații asigurate în baza unor eventuale contracte colective, precum și a regulamentelor interne, 

(vi) indemnizații cuvenite în baza acordurilor individuale cuprinse în contracte, 

(vii) decontarea remunerației pe bază de performanță la încetarea raportului de muncă. 

 

Cap. 16. Dispozitii finale 

 

OTP Asset Management Romania SAI SA în calitate de angajator are dreptul de a modifica  parțial sau integral 

prevederile prezentului document privind asumarea obligațiilor chiar și în dauna persoanei îndreptățite, sau le 

poate denunța/retrage cu efect imediat, în măsura în care îndeplinirea obligației incidente nu mai este posibilă, 

sau OTP Asset Management Romania SAI SA în calitate de angajator ar fi lezat într-o măsură disproporționată. 

În aceste cazuri toate persoanele vizate vor fi informate în modul uzual locului, și, dacă se impune, se va recurge 

la modificarea acordurilor individuale. 

 

18.07.2018 
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Anexa 1 

Lista angajatilor OTP Asset Management Romania SAI SA, care aparțin sferei Persoanelor Relevante 

(persoane identificate) în privința Politicii de Remunerare a societatii. 

 

In conformitate cu Politica de remunerare a OTP Asset Management Romania SAI SA se intelege prin termenul 

de personal identificat (persoane relevante) acele categoriile de personal, inclusiv cadrele superioare de 

conducere, persoanele care își asumă riscurile, cele cu funcții de control și orice angajat care primește o 

remunerație totală care îl plasează în aceeași categorie de remunerare cu persoanele aflate în funcții de conducere 

și persoanele care își asumă riscurile, ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului 

de risc al societății de administrare sau asupra profilurilor de risc ale OPCVM pe care le administrează și 

categoriile de personal aparținând entității (entităților) cărora le-au fost delegate activitățile de administrare a 

investițiilor de către OPCVM, ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilurilor de 

risc ale OPCVM pe care le administrează societatea de administrare. 

 

În sensul prezentului Politici de remunerare, persoanele care ocupă funcțiile, respectiv posturile de mai jos sunt 

considerate Persoane Relevante: 

 

 Directorul General al OTP Asset Management Romania SAI SA  

 Directorul General Adjunct al OTP Asset Management Romania SAI SA; 

 administratorii de portofolii si Directorul Directiei Investitii 

 inlocuitorii de Conducatori; 

 persoana responsabila cu monitorizarea si managementul riscului; 

 Directorul Control Intern 

 conducatorii serviciilor de Operatiuni/Back-office si Vanzari si Marketing; 

 persoanele implicate in solutionarea reclamatiilor, tratarea creantelor, mentinerea clientilor si in 

proiectarea si dezvoltarea de produse;  

 orice alt lucrător, care pe parcursul prestării activității profesionale poate avea, individual sau prin 

intermediul unei unități structurale sau grup de lucru, un impact semnificativ asupra profilului de risc al 

societatii sau al formei de plasament colectiv administrat de societatii 

 

Urmatoarele persoane pot beneficia in conformitate cu prezenta politica de remunerare de remuneratie variabila 

in cadrul subsistemul nebazat pe comision de succes (NSCS) 

 

 Directorul General  

 Directorul General Adjunct; 

 Directorul Departamentului Investitii 

 Sef serviciu vanzari 

 Sef serviciu operatiuni -back-office 

 Directorul Control Intern; 

 Persoana responsabila cu monitorizarea si administrarea riscului; 

 Auditorul Intern 

 

Urmatoarele persoane beneficiaza de remuneratie variabila in cadrul subsistemului bazat pe comision de succes 

(SCS) 
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In cadrul SCS-1 

 Managerii de portofoliu 

In cadrul SCS-2 

Se acordă remunerație variabilă, în contul comisionului de succes acordat de OTP Asset Management Romania 

SAI SA lucrătorilor ai căror muncă desfășurată contribuie dealtfel la eficacitatea activității OTP Asset 

Management Romania SAI SA, cu excepția lucrătorilor de mai jos: 

 persoanele care beneficiază de remunerație variabilă în cadrul subsistemului SCS-1 si a personalului cu 

functii de control 

 directorul general al Societății, supus aplicabilității personale a Politicii de remunerare a Grupului OTP 

 Presedintele Directorat al OTP Asset Management Romania SAI SA, supus aplicabilitatii personale a 

Politicii de remunerare a OTP Fund Management Ungaria; 
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Anexa 2 

Modalitatea de stabilire a obiectivelor (criterii)  calitative si cantitative aferente subsistemului de 

remunerare nebazat pe comisionul de succes 

 

Subsistemul nebazat pe comision de succes are principiu de functionare indeplinirea unor obiective (criterii) 

cantitative si calitative predefinite. 

 

In stabilirea criteriilor respective se pleaca de la principiul evitarii conflictului de interese si se urmareste crearea 

unui mix optim de obiective de performanta in vederea obtinerii de rezultate solide pe termen mediu si lung atat 

pentru OTP Asset Management Romania SAI SA cat si pentru clientii sai. 

 

Urmatoarele tipuri de obiective cantitative, fara a se limita la acestea, pot fi utilizate in stabilirea 

obiectivelor individuale ale persoanelor relevante care beneficiaza de remuneratie variabila in cadrul 

subsistemului nebazat pe comision de succes. 

 

- Profitul net dupa impozitare a OTP Asset Management Romania SAI SA; 

- Cota de piata a OTP Asset Management Romania SAI SA; 

- Activele sub administrare la finalul perioadei de acumulare; 

- Performantele fondurilor administrate fata de randamente jalon (benchmark) si fata de alte fonduri 

similare pe o perioada de 1 an si 3 ani; 

- Numarul de investitori in fondurile administrate de catre OTP Asset Management Romania SAI SA; 

- Numar maxim de erori operationale in calculul activelor fondurilor administrate; 

- Numar maxim de erori operationale in cadrul raportarilor transmise catre ASF sau alte institutii ale pietei 

de capital din Romania; 

 

Urmatoarele tipuri de obiective calitative, fara a se limita la acestea, pot fi utilizate in stabilirea obiectivelor 

individuale ale persoanelor relevante care beneficiaza de remuneratie variabila in cadrul subsistemului 

nebazat pe comision de succes. 

 

- Implicare in cresterea vizibilitatii companiei si promovarea numelui OTP Asset Management Romania 

SAI SA prin participare la conferinte, emisiuni televizate/radio, scrierea de articole, intalniri cu clienti 

corporate/institutionali, etc. 

- Implicare in procesul de educatie finaciara (numarul de participanti la cursuri si seminarii organizate de 

OTP Asset Management Romania SAI SA singura sau inpreuna cu alti parteneri avand teme de educatie 

financiara/investitii); 

- Evaluarea superiorului    

 

In stabilirea obiectivelor individuale ale persoanelor care beneficiaza de remuneratie variabila in cadrul 

subsistemului nebazat pe comision de succes se va tine cont ca ponderea obiectivelor cantitative sa nu depaseasca 

2/3 din totalul obiectivelor individuale. 

 

Subsistemul nebazat pe comision de succes va respecta principiul ca partea variabila a remuneratiei provenita din 

subsistemul nebazat pe comision de succes sa nu depaseasca limitele prevazute in Anexa 4. 
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Anexa 3 

 

Reguli de stabilire a remuneratiei variabile aferente subsistemului bazat pe comision de succes 

 

Determinarea remunerației în funcție de performanță repartizabilă în cadrul subsistemelor bazei SCS (SCS-1 și 

SCS -2) se realizează conform principiilor descrise in continuare: 

 

A. Subsistemul bazat pe comision de succes SCS-1 

 

1. In cazul fondurilor de absolute return 

 

Valoarea procentuala a remuneratiei in functie de performanta pentru subsitemul SCS-1 se determina astfel: 

 

Valoare Sharpe Pondere din comisionul de succes incasat de OTP 

Asset Management Romania SAI SA 

0 - 0.5 15% 

0.5 - 1 20% 

Mai mare de 1 25% 

 

In conditiile in care in anul de observare (perioada de acumulare) valoarea Sharp a indicelui jalon (Benchmark) 

inregistreaza o valoare negativa iar valoarea Sharpe a fondului respectiv inregistreaza o valoare pozitiva ponderea 

din comisionul de succes cuvenita administratorului de portofoliu/echipei care administreaza respectivul fond 

este de 25%. 

 

Calculul indicatorului Sharpe se realizeaza conform urmatoarelor principii: 

 

Sharpe = (Randamentul anual al fondului – Rata fara risc)/Abaterea standard a fondului 

 

Unde: 

 

Rata fara risc considerata pentru activele denominate in RON este ROBID1Y (indice capitalizat zilnic conform 

formulei Indice t = Indice t-1 + Indice t-1 * (ROBID1Y /nr. Zile din anul in curs)). 

Rata fara risc considerata pentru activele denominate in EURO este EURIBOR 1Y iar pentru cele denominate in 

USD este LIBOR1Y, calculate similar cu calculele pentru RON. 

 

2. In cazul fondurilor diversificate/actiuni si in cazul portofoliilor individuale de investitii 

 

Ponderea din comisionul de succes incasat de OTP Asset Management Romania SAI SA care i se cuvine 

managerului de portofoliu/echipei care administreaza respectiva entitate se determina conform urmatoarei 

formule: 

 

 (Valoare Sharpe calculata pentru fond/Valoare Sharpe calculata pentru Benchmark)*20% 

 Valoarea maxima este de 25% 

 Valoarea minima este de 0% 
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 In conditiile in care in anul de observare (perioada de acumulare) valoarea Sharp a indicelui jalon 

(Benchmark) inregistreaza o valoare negativa iar valoarea Sharpe a fondului respectiv inregistreaza 

o valoare pozitiva ponderea din comisionul de succes cuvenita administratorului de portofoliu/echipei 

care administreaza respectivul fond este de 25%. 

 

 

B. Subsistemul bazat pe comision de succes SCS-2 

 

Valoarea procentuala a remuneratiei in functie de performanta pentru subsistemul SCS-2 este de 15% din 

comisionul de succes incasat de OTP Asset Management Romania SAI SA de la entitatea administrata. 

 

Sumele nete care revin persoanelor care beneficiaza de remuneratii variabile in cadrul SCS-1 si SCS-2 sunt 

calculate si platite tinandu-se cont de toate cheltuielile aferente legislatiei in vigoare (impozite, taxe, contributii 

sociale, etc).   

 

Repartizarea sumelor aferente remuneratiei variabile in functie de perfrmanta pentru subsitemul SCS-2 este 

realizata prin decizie a Directoratului societatii tinand seama de fiecare dată de competențe, complexitatea 

activitatii fiecărei funcții, abilitățile și performanțele individuale. 

 

Prezenta procedura este valabila pe termen nelimitat, atata timp cat nu intervin modificari sau actualizari ale 
regulilor stabilite de aceasta. Atunci cand va fii cazul, prezenta procedura va fi inlocuita de varianta actualizata/ 
modificata conform reglementarilor legale/interne in vigoare.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


