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REGULI SI PROCEDURI PRIVIND POLITICA DE TRANSMITERE SPRE EXECUTARE  A 
ORDINELOR IN VEDEREA EXECUTARII PROMPTE SI ECHITABILE A TRANZACTIILOR 
CU INSTRUMENTE FINANCIARE DIN PORTOFOLIUL O.P.C.V.M. ADMINISTRATE DE OTP 
ASSET MANAGEMENT ROMANIA S.A.I. S.A. 
 
1. Politica de transmitere spre executare a ordinelor in numele O.P.C.V.M. administrate de SAI 
are la baza respectarea urmatoarelor principii: 

a) pricipiul obtinerii celor mai bune rezultate posibile pentru  O.P.C.V.M. administrate; 
b) principiul executarii prompte, corecte si expeditive a ordinelor in numele O.P.C.V.M. 
administrate;  
c) principiul de etica si conduita in relatia cu clientii. 

  
2. OTP Asset Management Romania SAI SA va depune diligente pentru a se asigura ca toate 
tranzactiile cu instrumente financiare sunt negociate si se efectueaza in cele mai bune conditii. 
In cazul in care intrumentele financiare tranzactionate implica o comparatie a diferitelor piete 
sau segmente de piata, aceasta se va realiza de catre SAI si se va alege piata cea mai 
adecvata.   

A. In vederea obtinerii celui mai bun rezultat, SAI va lua in considerare urmatorii 
factori: 

• pretul de executie trebuie sa fie cel mai bun pret dupa includerea tuturor 
taxelor si comisioanelor percepute; 

• livrarea instrumentului ‐ trebuie facuta fara a aduce vreun prejudiciu 
O.P.C.V.M. administrate iar pentru a se asigura ca se va face in cele mai bune conditii 
SAI trebuie sa tina cont de viteza de executie, piata de unde se achizitioneaza 
instrumentul, volumul ordinului, etc; 

• moneda de tranzactionare si de decontare; 
• volumul si natura ordinului; 
• lichiditatea instrumentului. 

 
In cazul in care OTP Asset Management Romania SAI SA va efectua o tranzactie de 

vanzare/cumparare a unei valori mobiliare/instrument al pietei monetare pentru mai multe 
dintre O.P.C.V.M. administrate, va incerca pe cat posibil sa obtina aceleasi conditii de 
pret/executie pentru toate portofoliile. 

 
In alegerea entitatilor carora le pot fi transmise ordinele, OTP Asset Management 

Romania SAI SA va tine cont de capacitatea intermediarului de a obtine cele mai bune 
rezultate pentru O.P.C.V.M. administrate. Evaluarea serviciilor de intermediere va tine cont de 
aspecte precum: costuri de tranzactionare, servicii oferite, profesionalism, performante 
anterioare, acces la pietele pe care sunt disponibile instrumentele, servicii conexe oferite etc. 

O.P.C.V.M.-urile administrate de OTP Asset Management Romania SAI SA investesc 
in principal in urmatoarele clase de instrumente financiare: actiuni, instrumente cu venit fix si 
produse derivate.   

Ordinele de tranzactionare pentru actiuni se plaseaza catre intermediarii agreati, atat 
pentru piata locala, cat si pentru pietele internationale, iar decizia privind alegerea 
contrapartidei si a metodei de tranzactionare se va lua luand in considerare factorii enumerati 
la punctul A. 

 
 In cazul instrumentelor cu venit fix, principalii factori de care se va tine cont sunt 

lichiditatea, pretul de tranzactionare/randamentul si dimensiunea tranzactiei. Pentru 
obligatiunile listate pe pietele reglementate din Romania si Uniunea Europeana tranzactiile se 
vor face prin intermediarii agreati. Tranzactiile efectuate in afara pietelor reglementate se vor 
desfasura prin negociere directa, iar in scopul stabilirii conditiilor de piata se vor utiliza cotatii 
publicate in Bloomberg, Reuters, etc. pentru respectiva emisiune. 
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Pentru instrumentele financiare derivate (contracte futures, contracte forward, optiuni, 
etc) se vor avea in vedere factorii enuntati la punctul A. Tranzactiile cu instrumente finaciare 
derivate tranzactionate pe o piata reglementata se vor plasa intermediarilor autorizati. Pentru 
tranzactiile cu instrumente financiare derivate derulate in afara pietelor reglementate 
contrapartidele vor fi cele agreate, iar verificarea conditiilor de piata se bazeaza pe cotatii ale 
furnizorilor de preturi sau cotatii primite de la contrapartide. 

 
Instrumentele financiare sau sumele de bani primite in urma executarii ordinelor trebuie 

transferate imediat si corect in contul O.P.C.V.M. administrate.  
Ordinele de tranzacționare care sunt transmise spre executare vor fi inregistrate fara 

intarziere in baza de date pentru a permite reconstituirea lor in orice moment. 
 
OTP Asset Manangement Romania SAI SA nu va agrega un ordin al unui O.P.C.V.M. 

cu niciunul dintre urmatoarele ordine:  
• un ordin al unui alt O.P.C.V.M.; 
• un ordin in cont propriu; 
 
cu exceptia cazului in care sunt indeplinite urmatoarele conditii: 

a) agregarea ordinelor nu trebuie sa fie in dezavantajul oricaruia dintre O.P.C.V.M. 
-urile ale caror ordine vor fi agregate; 

b) trebuie sa fie stabilita si implementata o politica de alocare a ordinelor, 
prevazand termeni suficient de precisi pentru alocarea corecta a ordinelor agregate, inclusiv 
modul in care volumul si pretul ordinelor vor determina alocarea și tratamentul executarii 
partiale. 

 
Politica de alocare a ordinelor 
 
In situatia agregarii unui ordin al unui O.P.C.V.M. cu unul sau mai multe ordine ale altor 

O.P.C.V.M.-uri iar ordinul agregat este executat parțial, SAI trebuie să aloce ordinele aferente 
potrivit politicii de alocare a ordinelor. 

 
In cazul in care S.A.I. a agregat ordinele în cont propriu cu unul sau mai multe ordine 

ale O.P.C.V.M.-urilor nu va aloca ordinele aferente în detrimentul unui O.P.C.V.M. sau unui alt 
client. 

 
In situatia in care S.A.I. a agregat un ordin al unui O.P.C.V.M. cu un ordin în cont 

propriu iar ordinul agregat este parțial executat va aloca ordinele aferente O.P.C.V.M.-ului cu 
prioritate față de cele în cont propriu. 

 
Ordinele agregate vor fi alocate prorata pentru fiecare O.P.C.V.M. sau client iar suma 

va fi rotunjita la prima zecimala. 
 

3.  Managerii de portofoliu au obligatia de a administra portofoliileO.P.C.V.M.  cu respectarea 
regulilor de tranzactionare referitoare la: 

1. verificarea inaintea transmiterii unui ordin de cumparare a existentei numerarului in 
contul O.P.C.V.M. administrate;  
2. verificarea inaintea unui ordin de vanzare a existentei instrumentelor financiare ; 
3. politica de investitii agreata va stabili daca O.P.C.V.M. are in vedere emitenti 
tranzactionati  in afara pietelor reglementate si/sau sistemelor alternative de 
tranzactionare; 4. transmiterea cu prioritate a ordinelor O.P.C.V.M in conditii 
comparabile fata de ordinul persoanelor relevante; 
5. ordinele aferente administrarii O.P.C.V.M. vor fi aprobate de catre Directorul Directiei 
Investitii/Managerul de Portofoliu; 
6. managerilor de portofolii le este strict interzis sa tranzactioneze in baza detinerii de 
informatii privilegiate sau confidentiale; 
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7. managerilor de portofoliu le este strict interzis sa manipuleze pretul si informatiile prin 
transmiterea de zvonuri cu privire la societatile tranzactionate; 
8. managerilor de portofoliu le este strict interzisa tranzactionarea prin utilizarea de 
mijloace frauduloase. 
 

 
 
 
4. OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. va revizui cel putin anual politica sa de 
transmitere spre executare a ordinelor si orice de cate ori apare o modificare importanta ce 
afecteaza abilitatea SAI de a incerca sa obtina cel mai bun rezultat posibil pentru executarea 
ordinelor in numele O.P.C.V.M . administrate. 
.  
 
Administrarea ordinelor O.P.C.V.M. administrate de societatate 
 
5. Managerul de portofoliu se va asigura ca ordinele transmise spre executare in numele 
O.P.C.V.M. adminstrate sunt inregistrare si alocate prompt si corect de catre Intermediar 
 
Activitati interzise. Manipularea pretului si abuzul pe piata 
 
6. Este interzisa utilizarea oricaror mijloace si scheme de tranzactionare care conduc la 
manipularea pretului, creind o imagine denaturata asupra pietei in ceea ce priveste pretul si 
volumul instrumentelor financiare, incluzand fara a se limita la: 

a) transmiterea de ordine fara intentia reala de a incheia tranzactii bursiere, ci numai cu 
scopul de a induce celorlalti participanti un anumit comportament in piata; 
b) transmiterea spre executare de ordine inainte de inchiderea sedintei de tranzactionare 
care conduc la o variatie semnificativa a pretului de inchidere fata de trendul pietei din 
respective sedinta de tranzactionare; 
c) transmiterea spre executare a unor tranzactii care nu implica un transfer real de 
proprietate prin cumpararea si vanzarea de instrumente financiaresimultan sau intr-un 
interval de timp foarte scurt, pentru acelasi cont; 
d) executarea tranzactiilor printr-o singura societate de servicii de investitii financiare sau 
in relatie cu una sau mai multe societati de servicii de investitii financiare, in vederea 
crearii unei lichiditati artificiale, cu scopul de a infuenta pretul si volumul, precum si 
participantii la piata; 
e) incheierea de tranzactii aranjate in prealabil (cu exceptia celor realizate in piata Deal) 
intre doua sau mai multe societati de servicii de investitii financiare prin introducerea de 
ordine de vanzare si de cumparare in acelasi timp si la acelasi pret. 

 
7. Urmatoarele activitati sunt considerate a avea caracter fraudulos: 

a) folosirea de mijloace de persuadare si de intimidare a personalului societatii de servicii 
de investitii financiare prin care SAI tranzactioneaza. 
b) intocmirea si utilizarea de acte false cu privire la contractele O.P.C.V.M. administrate si 
ordinele date in numele acestora; 
c) diseminarea de informatii false sau fara temei, prin intermediul mass-media, precum si 
prin alte mijloace si modalitati, despre societatile ale caror instrumente financiare sunt 
admise la tranzactionare, despre participanti, despre Bursa de Valori Bucuresti sau 
despre personalul BVB. 

 
8. (1) Societatea de administrare a investitiilor, prin managerii sai de portofolii, trebuie sa 
respecte principiile de etica si conduita in ceea ce priveste obligatiile fata de O.P.C.V.M., 
incluzand maximizarea profiturilor acestora prin transmiterea spre executare a ordinelor in 
numele O.P.C.V.M. administrate in conformitate cu principiul celei mai bune executii. 
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 (2) Se interzice managerilor de portofolii sa transmita spre executare ordine in numele 
O.P.C.V.M. administrate prin utilizarea de mijloace si scheme de tranzactionare care contravin 
principiilor de etica si conduita in relatiile cu clientii, incluzand, dar fara a se limita la: 

a) executarea de tranzacţii in numele O.P.C.V.M. administrate prin care nu se 
respectă Cadrul General de Investitii si Pospectul de Emisiune al O.P.C.V.M. 
administrat în ceea ce priveşte obiectivele; 
b) efectuarea de cumpărări de la O.P.C.V.M. administrat, respectiv vânzări către 
O.P.C.V.M. administrat la preţuri prin care societatea de administrare a investitiilor 
este avantajată/dejavantajata în comparaţie cu O.P.C.V.M. administrat în ceea ce 
priveşte nivelul preţului la care se execută tranzacţiile, ţinând cont de condiţiile 
concrete din piaţă ; 
c) încheierea de tranzacţii bursiere prin care unul sau mai multe  O.P.C.V.M. 
administrat/e sunt avantajate în detrimentul unuia sau mai multor O.P.C.V.M. 
administrat/e; 

 
 
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. 
 


