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asupra principalelor aspecte ale activitatilor desfasurate in cadrul 

 OTP Asset Management Romania SAI SA 

in semestrul I 2021 

 

SC OTP Asset Management Romania SAI SA cu sediul in Bucuresti, Aleea Alexandru nr. 

43,  sector 1, s-a infiintat in anul 2007 si a fost înregistrata la Registrul Comertului sub numarul 

J40/15502/2007, avand CUI 22264941. 

Societatea este autorizata sa desfasoare toate activitatile specifice unei societati de 

administare a investitiilor, in sensul Legii pietei de capital. 

Obiectul principal de activitate al societatii este administrarea organismelor de 

plasament colectiv in valori mobiliare si a altor organisme de plasament colectiv. 

OTP Asset Management Romania SAI SA a fost autorizata de ASF prin decizia nr. 

2620/18.12.2007 sa administreze organisme de plasament colectiv in valori mobiliare 

autorizate de ASF, alte organisme de plasament colectiv inregistrate la ASF, portofolii 

individuale de investitii, inclusiv cele detinute de fondurile de pensii, pe baza discretionara, 

servicii conexe. 

 La data prezentului raport societatea nu are filiale, sucursale sau alte sedii secundare. 

  

OTP Asset Management Romania SAI SA este o societate pe actiuni administrata in sistem 

dualist. Conducerea societatii este asigurata de catre Directorat  format din 3 membri numiti in 

conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii si al legislatiei in vigoare, si anume : 

Dan Marius Popovici, Presedinte Directorat si Director General 

Dragos – Gabriel Manolescu, membru Directorat si Director General Adjunct 

Adrian Anghel – Membru Directorat si Director General Adjunct 

 

Consiliul de Supreveghere al OTP Asset Management Romania SAI SA este format din 3 

membri: 

 Gáti László György, Presedinte 

 Molnár Erzsébet Tünde, membru  

   Corina Elena Stoica, membru  

 

Auditul OTP Asset Management Romania SAI SA 

 

Auditul Intern este asigurat de Directia de Audit din Intern din cadrul societatii. 

Auditorul financiar al OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA este S.C. EXPERT 

AUDIT S.R.L., cu sediul social in Tulcea, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, telefon 

0240 517899, fax 0240 511181, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J 36 / 214 / 

2001,  Cod Unic de Inregistrare 14058398, autorizatie CAFR nr. 137/24.01.2002, reprezentata prin 

d-na RODICA PIRLOG, in calitate de Administrator. 

 

 Capitalul social si structura actionariatului 

In prezent capitalul social este de 1.610.000 Euro, echivalentul a 5.795.323 Lei si a 

2.306.888,77 USD. 

http://www.otpfonduri.ro/
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Capitalul social este impartit in 5.795.323 actiuni dematerializate cu o valoare nominala de 

1 Leu fiecare. Capitalul social este subscris si varsat in intregime de catre asociati si este constituit 

exclusiv din aport in numerar. 

 

Structura actionariatului 

- OTP Bank Romania SA: aport la capitalul social in suma de 159.390,05 EUR, reprezentand 

echivalentul a 573.738 LEI si a 228.381,98 USD, 573.738 actiuni in valoare nominala de 1 

Leu fiecare, reprezentand 9.9% din capitalul social; 

- OTP Alapkezelo Zrt.: aport la capitalul social in suma de 1.450.609,95 EUR, reprezentand 

echivalentul a 5.221.585 LEI si a 2.078.506,78 USD, 5.221.585 actiuni in valoare nominala 

de 1 Leu fiecare, reprezentand 90.1% din capitalul social. 

 

Delegarea activitatii de contabilitate a societatii si a entitatilor administrate catre Expert 

Contabil Mihaescu Alina - PFA a fost avizata de ASF prin Avizul nr. 13 din data de 11.04.2013. 

Incepand cu data de 01.06.2021, societatea a delegat activitatea de contabilitate a societatii 

si a entitatilor administrate catre EXPERT LEX SOLUTIONS SRL. 

 

 

INVESTITII 

Evolutia pietelor financiare 

 

Dupa un an 2020 excepțional din mai multe perspective (prima pandemie globala din viata 

noastra - Covid19, cele mai mari rascumparari din fondurile de obligatiuni din istoria moderna, cea 

mai abrupta corectie a indicilor bursieri din istorie, urmata de cea mai rapida crestere/ recuperare 

a acelorasi indici bursieri, de cele mai dure teste de lichiditate la care puteau fi supuse fondurile de 

obligatiuni din Romania – trecute cu brio de catre toti administratorii locali) a urmat un prim 

semestru din 2021 in care atat pietele globale de actiuni (SUA, Europa, nu facem referire la China) 

cat si piata locala de actiuni a inregistrat o evolutie pozitiva in conditii de volatilitate relativ redusa.   

Atentia investitorilor a fost indreptata cu precadere catre semnalele transmise de principalele banci 

centrale - FED, ECB in special. Datele macroeconimice venite la nivelul principalelor economii ale 

lumii (focus pe UE si SUA) cat si raportarile financiare ale companiilor listate au avut un rol esential 

in evolutia principalilor indici bursieri.  

Băncile centrale la nivel global au intervenit prin programe de achiziții de obligațiuni suverane în 

2020/2021. Dupa aparitia datelor macro, analistii au inceput sa puna sub semnul intrebarii 

continuarea acestor programe si continuarea politicilor de dobanzi reduse pentru perioade lungi de 

timp. Astfel, in prima parte a anului 2021, dupa un inceput fulminant obligatiunile suverane 

americane, europene (denominate in EUR) si cele ale Romaniei (denominate in RON) au suferit 

corectii din lunile ianuarie – februarie pana la finalul primului semestru. Cresterile de randament 

ale obligatiunilor la nivel global se datoreaza datelor macro venite la nivel global (inflatie peste 

asteptari, etc.), asteptarilor privind redeschidere economiilor si a asteptarilor analistilor legate de 

actiunile principalelor banci centrale (incetarea programelor de QE si crestere de dobanzi in 

urmatorii ani). Acțiunile băncilor centrale a mentinut lichiditatea din piețele de obligațiuni. Ministerul 

de finanțe a reușit sa plaseze 3.5 mld de EUR pe piețele internaționale in luna aprilie 2021. 

http://www.otpfonduri.ro/
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Sursa: Bloomberg, Statistici OTP AMR 

 

Preturile mărfurilor cu excepția aurului au  inregistrat cresteri puternice in prima parte a anului 

(peste +20% pentru cupru si aluminiu si peste +50% pentru petrol). Prețul petrolului, dupa ce a 

fost prins in furtuna perfecta in 2020, a recuperat toata scaderea din 2020 ajungand la finalul 

primului semestru din 2021 la randament pozitiv de peste 11% (fata de ianuarie 2020), 

suprapunându-se peste previziunile de redeschidere a economiilor.  

Dintre materiile prime ale caror evolutie in pret merita mentionata mai amintim de cresterea 

pretului la cherestea din prima parte a anului (+192% in luna Mai, fata de ianuarie 2021) alimentat 

de cresterea cererii pentru case din SUA, crestere care a fost violent reversata in ultima parte a 

semestrului (la 30.06, aprox. -18% evolutie pret cherestea fata de inceputul anului). 

 

Review piete de obligatiuni in 2021 

 

Evoluția negativa a obligațiunilor a fost preponderent influențată asteptarile investitorilor legate de 

actiunea probabila viitoare a băncilor centrale (în frunte cu Rezerva Federală a SUA) in contextul 

unor data macro foarte bune. Un soc nemaiîntâlnit a adus masuri nemaiîntâlnite care se pare ca 

au ajutat economiile sa treaca cu bine peste socul initial. Băncile centrale la nivel global au redus 

dobânzile aproape de 0 sau mai jos, iar programele de QE s-au extins si la nivelul obligațiunilor 

corporative. Este de asteptat ca o parte din masurile stimulative ale bancilor centrale sa fie retrase 

mai repede decat se asteptau economistii anul trecut. Efectele acestor masuri s-a vazut in reducere 

semnificativa a costurilor de imprumut pentru companii si tari, in cresterea lichiditatii pe pietele de 

obligatiuni. Cum economiile raporteaza date foarte bune, exista riscul ca o continuare a acestor 

masuri sa duca la supraincalzirea economiilor, ceea ce nu este de dorit. 

 

Temerile mentionate mai sus au dus la o crestere a costurilor de imprumut ale tarilor si ale 

companiilor in primul semestru din 2021. Daca ne raportam la obligatiunile emise de Romania in 

EUR, putem spune ca Romania a inregistrat o crestere a costurilor de imprumut pe marea 

majoritate a maturitatilor. Emisiunile Romaniei cu o maturitate reziduala de la 8 la 30 de ani au 

inregistrat cresteri de randament / scaderi in pretul obligatiunilor, o performanta pozitiva 

inregistrand doar obligatiunile cu maturitate reziduala de sub 7 ani.  
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Sursa: Bloomberg, Statistici OTP AMR 

 

Obligatiunile suverane ale Romaniei denominate in RON au avut o evolutie mixta in primul 

semestru din 2021, daca ne raportam la finalul lui 2020. Astfel, obligatiunile cu maturitate mai mica 

de 4 ani au inregistrat cresteri de pret (scaderi in randamentul oferit) in timp ce obligatiunile cu 

maturite de 5 ani sau mai lungi au inregistrat corectii de pret (cresterea randamentului la care se 

tranzactioneaza). Obligatiunile emise de Romania denominate in EUR au avut o evolutie mixta 

(cele cu maturitate mai mica/ de 7 ani au inchis in teritoriu pozitiv, in timp ce obligatiunile cu 

maturitate mai lunga de 7 ani au inchis anul in teritoriu pozitiv). 

 

 
Sursa: Bloomberg, Statistici OTP AMR 

 

In primul semestru al anului 2021 au existat oportunitățile de investiții în zona swap-urilor EURRON 

și USDRON. Pick-ul de randament obținut din diferențialul de dobândă între RON și moneda unică 

europeană s-a menținut la peste 2% până la finalul semestrului, atingând în decursul primului 

semestrului valori de pana la 2.93%. 
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Sursa: Bloomberg, OTP AMR 

 

Review piete de actiuni in 2021 

 

Pietele globale de actiuni au avansat in primul trimestru sustinute de distributia vaccinurilor si de 

stirile legate de stimulii fiscali din SUA. In SUA actiunile au inregistrat un avans redus in T1 in ciuda 

faptului ca in luna ianurie volatilitatea era la cote ridicate. In cea de-a doua parte a trimestrului piata 

si-a revenit in urma anunturilor privind stimulentele guvernamentale. Presedintele Biden a anuntat 

initial un pachet de stimulente fiscale de 1.9 trilioane USD, urmat de o promisiune suplimentara de 

2 trilioane USD pentru investitii in infrastructura. In urma acestor stiri, companiile din energie, cele 

financiare si industriale au inregistrat cresteri semnificative iar companiile de tehnologie si bunuri 

de larg consum au subperformat. In Europa sperantele de redresare economica globala, au sprijinit 

sectoarele care au inregistrat evolutii slabe in 2020 precum cel energetic si financiar. Un alt sector 

care a avut cresteri semnificative a fost cel auto. Sectorul care a subperfomat a fost cel de utilitati 

deoarece acesta este mai putin legat de redresarea economica. Actiunile din pietele emergente au 

inceput anul cu cresteri puternice insa la finalul primului trimestru acestea au cedat castigurile 

datorita faptului ca programele de vaccinare au rams in urma programelor din tarile dezvoltate. 

Cresterea numarului de cazuri in anumite zone a dus la noi restrictii de activitate in unele tari. De 

asemenea cresterea randamentelor la care se tranzactioneaza titlurile de stat americane, insotita 

de aprecierea dolarului a dus la scaderi pentru companiile din pietele emergente. 

In cel de-al doilea trimestru indicii americani au atins noi maxime istorice, aproape toate sectorele 

inregistrand cresteri importante. FED-ul nu a dus modificari politicii monetare insa proiectiile au 

inceput sa arate o posibila crestere de dobanda in 2023. Datele despre inflatie au fost in centrul 

atentiei incepand cu luna mai cand inflatia de baza a crescut de la 3% la 3.8%, inregistrand cea 

mai mare crestere din iunie 1992. Comparativ cu primul trimestru cand actiunile de tip value au 

condus cresterile, in cel de-al doilea trimestru actiunile din tehnologie, comunicatii si real estate au 

condus avansul. In Europa avansul actiunilor a fost insotit de sezonul de raportari financiare si de 

accelerarea programelor de vaccinare. O mare parte din tarile Europene au inregistrat scaderi 

importante a numarului de noi cazuri de Covid care au dus la ridicarea partiala a restrictiilor. 

Sectoarele perfomante au fost cel al bunurilor de larg consum si cel de real estate care in primul 

trimestru au inregistrat performante modeste. Cu toate acestea si sectorul tehnologic a performat 
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bine in cel de-al doilea trimestru in timp ce sectorul energetic si cel de utilitati a performat sub media 

pietei. Actiunile din pietele emergente au recuperat in cel de-al doilea trimestru in ciuda unor scaderi 

semnificative in luna mai provocate de anuntul privind inflatia din SUA. Cresterea inflatiei in SUA a 

reinnoit ingrijorarile privind o inasprire a politicii monetare. Actiunile romanesti au performat mai 

bine decat indicii pietelor dezvoltate, decat cei ai pietelor emergente cat si cei ai pietelor de 

frontiera. Rezultatele companiilor pe primul trimestru nu au fost spectaculoase, insa ridicarea 

restrictiilor, programul de vaccinare si prognozele privind cresterea economica a dus la cresteri 

importante pentru cotatiile actiunilor. Cu toate ca am asistat la un avans semnificativ al cotatiilor, 

evaluarea companiilor din indicele BET a ramas in urma pietelor de frontiera si emergente ceea ce 

a sustinut cresterile.    

  

   
 Sursa: Bloomberg, OTP AMR 

 

Review REITs 2021 

 

Inceputul de an a gasit trusturile de investitii imobiliare (REITs) pe un trand puternic ascendent. 

Dupa anuntul companiei Pfizer din finalul anului trecut, mirajul intoarceri la vechea normalitate s-a 

transpus intr-o reorientare a investitorilor catre actiunile ciclice, in special in companii care 

incurajeaza mobilitatea si consumul. In acelasi timp, piata munci aflata pe un trend ascendent si 

mediu de dobanzi scazute s-au transpus intr-o crestere a consumului mai mare decat s-a anticipat. 

Acest lucru a favorizat sectoarele care au suferit in pandemie precum mall-urile, spatiile recreative 

si hoteliere. 

 

In acelasi timp dobanzile scazute, pandemia si telemunca au impulsionat sectorul imobiliar, fiind 

totodata un suport pentru redresarea economiei. Existenta unui deficit pe piata americana de case 

(cca 30% din oferta obisnuita), a transformat cumpararea unei locuinte intr-o adevarata cursa in 

actuala normalitate. Atat mediul de dobanzi scazut, cat si cererea deja in crestere pentru piata 

caselor au fost factori determinati de actuala pandemie de COVID 19, fapt care a dus la un ritm de 

crestere al preturilor la un nivel nemaintalnit din anul 2005. Acest lucru a dus la o crestere a 

numarului de aplicatii pentru credite ipotecare, fapt de care au beneficiat si reit-urile de mortgage. 

Spatiile logistice, materiile prime si companiile din constructii au avut si ele cresteri spectaculoase 

in prima jumatate a anului, fiind beneficiare ale planurilor administratie Biden. 
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Activitatea societatii 

 

In semstrul I 2021 societatea a administrat zece fonduri de investitii, dupa cum urmeaza: 

- OTP AvantisRO fond de actiuni autorizat de ASF prin decizia nr. 376/27.02.2008, nr. 

inregistrare in Registrul ASF CSC06FDIR/400050; 

OTP AvantisRO a devenit operational in data de 07.04.2008, primul activ net al fondului 

fiind in valoare de 9.180.451,63 Lei cu o valoare  initiala a unitatii de fond in valoare de 10 Lei; 

Numarul de unitati de fond in circulatie a fost de 918.000; 

Prin Autorizatia ASF nr. 67 din data de 30.04.2020, s-a autorizat transformarea FDI OTP 

AvantisRO  dintr-un fond de investitii cu o singura clasa de unitati de fond intr-un fond deschis de 

investitii avand doua clase de unitati de fond: clasa L si clasa E 

 

La data de 30.06.2021, clasa L a inregistrat un activ net in valoare de 49.572.565,22  Lei, 

valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie aferenta clasei L fiind 

de 15,9301 Lei. 

Pe parcursul primului semestru al anului 2021 clasa L, a inregistrat o evolutie pozitiva, de 

la valoarea VUAN de 13,1809 Lei (31.12.2020) la valoarea VUAN de 15,9301 Lei (30.06.2021). 

Astfel valoarea unitara a activului net a clasei L  s-a apreciat pe parcursul semestrului I 2021 cu  

20.86%. 

 

     Evolutie VUAN – FDI OTP AvantisRO – Clasa L 

 

  
 

Pe parcursul primului semestru al anului 2021 clasa E, a inregistrat o evolutie pozitiva, de 

la valoarea VUAN de 11,3437 EUR (31.12.2020) la valoarea VUAN de 13,5500 EUR (30.06.2021). 

Astfel valoarea unitara a activului net a clasei E  s-a apreciat pe parcursul semestrului I 2021 cu  

19.45%. 

 

      

  Evolutie VUAN – FDI OTP AvantisRO – Clasa E 
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- OTP Obligatiuni fond de obligatiuni in lei autorizat de ASF prin decizia nr. 375/27.02.2008, 

nr. inregistrare in Registrul ASF CSC06FDIR/400048; 

 OTP BalansisRO a devenit operational in data de 07.04.2008, primul activ net al fondului 

fiind in valoare de 9.180.834,21 Lei cu o valoare  initiala a unitatii de fond in valoare de 10 Lei; 

Numarul de unitati de fond in circulatie a fost de 918.000; 

Prin Decizia ASF nr. 501 din data de 26 mai 2011 s-a autorizat schimbarea denumirii 

Fondului Deschis de Investitii  din OTP BalansisRO in OTP Obligatiuni si noua politica de investitii 

a fondului, acesta avand ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent în instrumente 

cu venit fix. 

Prin Autorizatia ASF nr. 204 din data de 13.07.2018, s-a autorizat transformarea FDI OTP 

Obligatiuni dintr-un fond de investitii cu o singura clasa de unitati de fond intr-un fond deschis de 

investitii avand doua clase de unitati de fond: clasa R si clasa I 

 

La data de 30.06.2021, clasa R a inregistrat un activ net in valoare de 168.743.564,20 Lei, 

valoarea unitatii de fond aferenta clasei R, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie fiind 

de 17,1049Lei. 

 

Pe parcursul primului semestru al anului 2021 OTP Obligatiuni – Clasa R a inregistrat o 

evolutie pozitiva, de la valoarea VUAN de 16,9829 Lei (31.12.2020)  la valoarea VUAN de 17,1049 

Lei (30.06.2021). Astfel valoarea unitara a activului net al fondului deschis de investitii OTP 

Obligatiuni – Clasa R a inregistrat pe parcursul primului semestru al anului 2021 o crestere de 

0,72%. 

 

 Evolutie VUAN – FDI OTP Obligatiuni – Clasa R 
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La data de 30.06.2021, clasa I a inregistrat un activ net in valoare de 61.488.077,08 Lei, 

valoarea unitatii de fond aferenta clasei I, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie fiind 

de 17,4850 Lei.  

Pe parcursul primului semestru al anului 2021 OTP Obligatiuni – Clasa I a inregistrat o 

evolutie pozitiva, de la valoarea VUAN de 17,2950 Lei (31.12.2020) la valoarea VUAN de 17,4850 

Lei (30.06.2021). Astfel valoarea unitara a activului net al fondului deschis de investitii OTP 

Obligatiuni – Clasa I a inregistrat pe parcursul primului semestru al anului 2021 o crestere de 

1,10%. 

 

                  Evolutie VUAN – FDI OTP Obligatiuni – Clasa I 

 

 
 

-  OTP ComodisRO fond monetar autorizat de ASF prin decizia nr. 377/27.02.2008, nr 

inregistrare in Registrul ASF CSC06FDIR/400049; 

OTP ComodisRO a devenit operational in data de 07.04.2008, primul activ net al fondului 

fiind in valoare de 7.429.984,70 Lei cu o valoare  initiala a unitatii de fond in valoare de 10 Lei; 

Numarul de unitati de fond in circulatie a fost de 742.900; 
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La data de 30.06.2021, fondul a inregistrat un activ net in valoare de 135.303.123,07 Lei, 

valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie fiind de 18,9145 Lei. 

 

Pe parcursul primului semestru al anului 2021 OTP ComodisRO, a inregistrat o evolutie 

pozitiva, de la valoarea VUAN de 18,7521 Lei (31.12.2020) la valoarea VUAN de 18,9145 Lei 

(30.06.2021). Astfel valoarea unitara a activului net al fondului deschis de investitii OTP 

ComodisRO  a inregistrat pe parcursul primului semestru al anului 2021 o crestere de  0,87%. 

 

Evolutie VUAN – FDI OTP ComodisRO 

 

 
- OTP Euro Bond fond  denominat in Euro autorizat de ASF prin decizia nr. 

1083/20.08.2010, nr. inregistrare in Registrul ASF CSC06FDIR/400069; 

OTP Euro Bond a devenit operational in data de 04.10.2010, primul activ net al fondului 

fiind in valoare de 499.981,62 Euro cu o valoare  initiala a unitatii de fond in valoare de 10 Euro; 

Numarul de unitati de fond in circulatie a fost de 50.000; 

La data de 30.06.2021, fondul a inregistrat un activ net in valoare de 29.509.888,68  Euro, 

valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie fiind de 13,3998 Euro. 

 

Pe parcursul primului semestru al anului 2021  OTP Euro Bond a inregistrat o evolutie 

ngativa, de la valoarea VUAN de 13,4574 Euro (31.12.2020) la valoarea VUAN de 13,3998 Euro 

(30.06.2021). Astfel valoarea unitara a activului net al fondului deschis de investitii OTP Euro Bond  

a inregistrat pe parcursul primului semestru al anului 2021 o scadere de  0,43 %. 

 

Evolutie VUAN – FDI OTP Euro Bond 
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- OTP Dollar Bond fond  denominat in USD autorizat de ASF prin autorizatia nr. 

A/2/09.01.2014, nr. inregistrare in Registrul ASF CSC06FDIR/400085; 

OTP Dollar Bond a devenit operational in data de 29.01.2014, primul activ net al fondului 

fiind in valoare de 999.969,60 USD cu o valoare  initiala a unitatii de fond in valoare de 10 USD; 

Numarul de unitati de fond in circulatie a fost de 100.000; 

 

La data de 30.06.2021, fondul a inregistrat un activ net in valoare de 8.061.190,85 USD, 

valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie fiind de 12,0094 USD. 

Pe parcursul primului semestru al anului 2021 OTP Dollar Bond a inregistrat o evolutie 

negativa, de la valoarea VUAN de 12,0180 USD (31.12.2020) la valoarea VUAN de 12,0094 USD 

(30.06.2021). Astfel valoarea unitara a activului net al fondului deschis de investitii OTP Dollar Bond  

a inregistrat pe parcursul primului semestru al anului 2021 o scadere de  0.07 %. 

         

                                                  Evolutie VUAN – FDI OTP Dollar Bond 
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- OTP Global Mix fond mixt denominat in Lei, autorizat de ASF prin autorizatia nr. A/ 

230/29.10.2015, nr. inregistrare in Registrul ASF CSC06FDIR/400098; 

OTP Global Mix a devenit operational in data de 19.11.2015, primul activ net al fondului 

fiind in valoare de 2.000.277,55 Lei, cu o valoare  initiala a unitatii de fond in valoare de 10 Lei; 

Numarul de unitati de fond in circulatie a fost de 200.040; 

Prin Autorizatia ASF nr. 69 din data de 30.04.2020, s-a autorizat transformarea FDI OTP 

Global Mix dintr-un fond de investitii cu o singura clasa de unitati de fond intr-un fond deschis de 

investitii avand doua clase de unitati de fond: clasa L si clasa E 

 

La data de 30.06.2021, clasa L a inregistrat un activ net in valoare de 36.914.859,85 Lei, 

valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie fiind de 14,3687  Lei.  

Pe parcursul primului semestru al anului 2021, clasa L, a inregistrat o evolutie pozitiva, de 

la valoarea VUAN de 13,1655 Lei  (31.12.2020) la valoarea VUAN de 14,3687  Lei (30.06.2021). 

Astfel valoarea unitara a activului net al clasei La inregistrat pe parcursul primului semestru al 

anului 2021 o crestere de  9,14 %. 

 

Evolutie VUAN – FDI OTP Global Mix – Clasa L 

 

 
 

La data de 30.06.2021, clasa E a inregistrat un activ net in valoare de 2.060.719,18 Eur, 

valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie fiind de 12,0748 Eur.  

Pe parcursul primului semestru al anului 2021, clasa E, a inregistrat o a inregistrat o evolutie 

pozitiva, de la valoarea VUAN de 11,1925 Euro (31.12.2020), la valoarea VUAN de 12,0748 Euro 

(30.06.2021). Astfel valoarea unitara a activului net al fondului deschis de investitii OTP Global Mix 

clasa E a inregistrat pe primului semestru al anului 2021 o crestere de  7,88 %. 

 

                         Evolutie VUAN – FDI OTP Global Mix – Clasa E 
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- OTP Dinamic fond de absolut return denominat in Euro, autorizat de ASF prin autorizatia 

nr. A/ 231/29.10.2015, nr. inregistrare in Registrul ASF CSC06FDIR/400097; 

Fondul a devenit operational in data de 19.11.2015, primul activ net al fondului fiind in 

valoare de 619.672,46 Euro Lei, cu o valoare  initiala a unitatii de fond in valoare de 10 Euro; 

Numarul de unitati de fond in circulatie a fost de 61.971; 

Prin Autorizatia ASF nr. 68 din data de 30.04.2020, s-a autorizat modificarea denumirii 

fondului din FDI OTP Euro Premium  in FDI OTP Dinamic si transformarea acestuia dintr-un fond 

de investitii cu o singura clasa de unitati de fond intr-un fond deschis de investitii avand doua clase 

de unitati de fond: clasa E si clasa L. 

 

La data de 30.06.2021, clasa E a inregistrat un activ net in valoare de 1.438.340,95 Euro, 

valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie fiind de 9,8808 Euro.  

Pe parcursul primului semestru al anului 2021, clasa E, a inregistrat o evolutie pozitiva, de 

la valoarea VUAN de 9,3309 Euro (31.12.2020) la valoarea VUAN de 9,8808 Euro (30.06.2021). 

Astfel valoarea unitara a activului net al clasei E  a inregistrat pe parcursul primului semestru al 

anului 2021  o crestere de 5,89 %. 

  

                         Evolutie VUAN – FDI OTP Dinamic – Clasa E 
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La data de 30.06.2021, clasa L a inregistrat un activ net in valoare de 2.410.790,54 Lei, 

valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie fiind de 58,4124 Lei.  

 

Pe parcursul primului semestru al anului 2021, clasa L, a inregistrat o evolutie pozitiva, de 

la valoarea VUAN de 54,5540 Lei (31.12.2020), la valoarea VUAN de 58,4124 Lei (30.06.2021). 

Astfel valoarea unitara a activului net al clasei L a inregistrat pe parcursul primului semestru al 

anului 2021 o crestere de  7,07%. 

 

Evolutie VUAN – FDI OTP Dinamic – Clasa L 

 

 
 

- OTP Premium Return - in data de 26.04.2016  a fost autorizat de catre ASF prin 

Autorizatia nr. 55, transformarea OTP Premium Return din AOPC cu o politica de investitii 

permisiva care atrage in mod public resurse financiare in Fond Deschis de Investitii, nr. inregistrare 

in Registrul ASF CSC06FDIR/400099; 

Prin Autorizatia ASF nr. 66 din data de 30.04.2020, s-a autorizat transformarea fondului 

deschis de investitii OTP Premium Return dintr-un fond de investitii cu o singura clasa de unitati 

de fond intr-un fond deschis de investitii avand doua clase de unitati de fond: clasa L si clasa E. 

 

La data de 30.06.2021 clasa L a inregistrat un activ net in valoare de 22.731.745,85 Lei, 

valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie fiind de 14,5526 Lei.  

Pe parcursul primului semestru al anului 2021 clasa L, a inregistrat o evolutie pozitiva, de 

la valoarea VUAN de 13,4516 Lei (31.12.2020) la valoarea VUAN de 14,5526 Lei (30.06.2021). 

Astfel valoarea unitara a activului net al clasei L a inregistrat pe parcursul primului semestru al 

anului 2021  o crestere de  8,18%. 

  

Evolutie VUAN – FDI OTP Premium Return – Clasa L 
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La data de 30.06.2021, clasa E a inregistrat un activ net in valoare de 729.842,83 Eur 

valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie fiind de 11,4858 Eur 

Pe parcursul primului semestru al anului 2021, clasa E, a inregistrat o evolutie pozitiva, de 

la valoarea VUAN de 10,7380 Euro (31.12.2020) la valoarea VUAN de 11,4858 Euro (30.06.2021). 

Astfel valoarea unitara al clasei E a inregistrat pe parcursul primului semestru al anului 2021 o 

crestere de  6,96%. 

 

Evolutie VUAN – FDI OTP Premium Return – Clasa E 

 

 
 

- OTP Expert a fost inregistrat la ASF prin Avizul nr. 3/13.02.2013, in categoria AOPC. A 

fost inscris in Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/400104. 

In data de 05.07.2017, a fost autorizata de catre ASF prin Autorizatia nr. 134, transformarea   

fondului OTP Expert din Fond inchis de investitii destinat investitorilor calificati in Fond Deschis de 

Investitii, nr. inregistrare in Registrul ASF CSC06FDIR/400104; 

 

La data de 30.06.2021 FDI OTP Expert a inregistrat un activ net in valoare de 

33.097.980,40 Lei, valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie 

fiind de 20.660,6263 Lei.  
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Pe parcursul primului semestru al anului 2021  FDI OTP Expert, a inregistrat o evolutie 

pozitiva, de la valoarea VUAN de  16.579,7475 Lei (31.12.2020)la valoarea VUAN de 20.660,6263 

Lei (30.06.2021). Astfel valoarea unitara a activului net al fondului deschis de investitii FDI OTP 

Expert a inregistrat pe parcursul primului semestru al anului 2021  o crestere de  24,61 % aici 

nefiind incluse si veniturile distribuite pe parcusul semestrului I 2021. 

 

                    Evolutie VUAN – FDI OTP Expert 

 
 

- OTP Real Estate & Construction autorizat de ASF in anul 2018 prin autorizatia nr. 

206/13.07.2018. Acesta a fost inscris in Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/400109. 

 

OTP Real Estate & Construction a devenit operational in data de 31.08.2018, primul activ 

net al fondului fiind in valoare de 2.331.284,76 Lei, cu o valoare  initiala a unitatii de fond in valoare 

de 500 Lei; Numarul de unitati de fond in circulatie a fost de 4.663. 

Prin Autorizatia ASF nr. 70 din data de 30.04.2020, s-a autorizat transformarea fondului 

deschis de investitii OTP Real Estate & Construction dintr-un fond de investitii cu o singura 

clasa de unitati de fond intr-un fond deschis de investitii avand doua clase de unitati de fond: 

clasa L si clasa E

  

La data de 30.06.2021, clasa L a inregistrat un activ net in valoare de 20.928.624,76 Lei, 

valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie fiind de 550,6370 Lei.  

 

Pe parcursul primului semestru al anului 2021 clasa L, a inregistrat o evolutie pozitiva, de 

la valoarea VUAN de 520,2999 Lei (31.12.2020) la valoarea VUAN de 550,6370 Lei (30.06.2021). 

Astfel valoarea unitara a activului net al clasei L a inregistrat pe parcursul primului semestru al 

anului 2021 o crestere de  de  5,83%, aici nefiind incluse si veniturile distribuite pe parcusul 

semestrului I 2021. 

 

                        Evolutie VUAN – FDI OTP Real Estate & Construction – clasa L 
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La data de 30.06.2021, clasa E a inregistrat un activ net in valoare de 815.839,08 Eur, 

valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie fiind de 112,1043 Eur.  

Pe parcursul primului semestru al anului 2021, clasa E, a inregistrat o evolutie pozitiva, de 

la valoarea VUAN de 107,1156 Euro (31.12.2020) la valoarea VUAN de 112,1043 Euro 

(30.06.2021). Astfel valoarea unitara a activului net al clasei E a inregistrat pe parcursul primului 

semestru al anului 2021 o crestere de  4,66 %, aici nefiind incluse si veniturile distribuite pe parcusul 

semestrului I 2021. 

 

                 Evolutie VUAN – FDI OTP Real Estate & Construction – clasa E 

 

 

 
 

Pe parcursul primului semestru al anului 2021, societatea  a perceput urmatoarele comisioane de 

administrare pentru fondurile administrate: 

-     OTP AvantisRO comision de administrare de 0,25%/luna, aplicat la valoarea medie a 

activului total administrat in luna respectiva. Comisionul de administrare inregistrat a 

fost de 675.981 Lei; 
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- OTP Obligatiuni comision de administrare de 0,0833%/luna, aplicat la valoarea medie 

a activului total administrat in luna respectiva. Comisionul de administrare inregistrat a 

fost de 879.115 Lei;  

- OTP ComodisRO comision de administrare de 0,11%/luna, aplicat la valoarea medie a 

activului total administrat in luna respectiva. Comisionul de administrare inregistrat a 

fost de 702.899 Lei.  

- OTP Euro Bond comision de administrare de 0,0833 % pe luna calculat la valoarea 

medie a activului total administrat in luna respectiva. Comisionul de administrare 

inregistrat a fost de 664.732 Lei. 

- OTP Dollar Bond comision de administrare de 0,0833% pe luna, aplicat la valoarea 

medie a activului total administrat in luna respectiva. Comisionul de administrare 

inregistrat a fost de 157.578 Lei.  

- OTP Global Mix comision de administrare de 0,1666% pe luna, aplicat la valoarea 

medie a activului total administrat in luna respectiva. Comisionul de administrare 

inregistrat a fost de 357.505 Lei. 

- OTP  Dinamic comision de administrare de 0,0625% pe luna, aplicat la valoarea medie 

a activului total administrat in luna respectiva. Comisionul de administrare inregistrat a 

fost de 30.843 Lei.  

- OTP Premium Return, comision de administrare de 0,1666%/luna calculat la valoarea 

medie a activului total administrat in luna respectiva. Comisionul de administrare 

inregistrat a fost de 204.367 Lei 

- OTP Expert, comision de administrare de 0,0666%/luna, aplicat la valoarea medie a 

activului total administrat in luna respectiva. Comisionul de administrare inregistrat a 

fost de 113.543  Lei.  

- OTP Real Estate & Construction, 0,166(6) % pe luna calculat la valoarea medie a 

activului net administrat in luna respectiva. Comisionul de administrare inregistrat a fost 

de  192.413 Lei. 

 

Modificari aduse documentelor fondurilor deschise de investitii administrate: 

 

1. In data de 08.03.2021 au fost actualizate documentele FDI administrate cu modificarile 

intervenite in componenta Consiliului de Supraveghere, in conformitate cu Autorizatia ASF nr. 39 

din data de 04.03.2021. 

2.  Documentele FDI administrate au fost actualizate, avand in vederea decizia societatii privind 

externalizarea activității de contabilitate a fondurilor deschise de investiții administratate, către o 

alta entitate specializată: EXPERT LEX SOLUTIONS SRL cu sediul în București, str. Brândușelor 

nr. 2-4, Clădirea Vitan Business Center, Et. 7, Intr. 26, Cam. 3, Biroul 1, sector 3, înmatriculată la 

Registrul Comerțului sub numarul J40/9936/2009, Cod Unic de Înregistrare 26068719, autorizație 

CAFR nr. 6690/30.10.2009 reprezentată prin d-na Gabriela Tudor, în calitate de Administrator, 

începând cu data de 01.06.2021. 

 

3. Prin autorizatiile ASF nr. 102, nr. 103, nr. 104, nr. 105, nr. 106, nr. 107, nr. 108, nr. 109,  nr. 110  

si nr. 111 din data de 25.06.2021 au fost autorizate modificarile aduse documentelor FDI 

administrate si anume: 

 

A. Modificari aplicabile FDI administrate:  
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1. Prospectul de emisiune: 3.8 Riscuri si politici de administrare a riscurilor,  
Dupa alin 13 se introduce pct. 3.8.1 Riscuri legate de durabilitate cu urmatorul continut: 
 
Reguli: 3.6 Riscuri si politici de administrare a riscurilor 
Dupa alin 13 se introduce pct. 3.6.1 Riscuri legate de durabilitate cu urmatorul continut: 
 
 
• Riscul operațional legat de durabilitate - Fondul poate suferi pierderi din cauza documentarii 
necorespunzătoare a aspectelor de mediu, a problemelor sociale sau a problemelor generale de guvernanță 
corporativă efectuate de catre OTP Asset Management Romania SAI SA sau furnizorii externi de servicii. 
Aceste evenimente pot fi cauzate sau exacerbate de lipsa de atenție in ceea ce priveste aspectele legate de 
durabilitate. 
 
• Riscuri legate de durabilitate – Riscurile de durabilitate pot apărea in urma impactului de mediu și social 
asupra unei investiții potențiale, precum și din guvernanța corporativă a unei companii asociate cu o 
investiție. Riscul de durabilitate poate reprezenta un risc propriu sau poate avea un impact asupra altor riscuri 
și poate contribui semnificativ la riscul general al portofoliului. La apariția riscurilor de durabilitate, acestea 
pot avea un impact semnificativ asupra valorii și / sau rentabilității investiției. 
 
Evenimentele sau condițiile care pot fi responsabile pentru un impact negativ asupra randamentului fondului 
sunt împărțite în mediu, social și aspecte legate de guvernanta corporativa. În timp ce aspectele de mediu 
includ atenuarea schimbarilor climatice, de exemplu, aspectele sociale includ considerarea cerințele 
recunoscute la nivel internațional din dreptul muncii sau abolirea diferenței de remunerare între sexe. 
Aspectele de guvernanță corporativă includ, de exemplu, luarea în considerare a drepturilor angajaților și a 
protecției datelor.  
 
• Riscurile specifice ale companiilor din portofolul fondului in legatura cu durabilitatea - Riscurile 
legate de aspectele de mediu, sociale sau de guvernanță corporativă pot avea un impact asupra valorii de 
piață a investițiilor. Instrumentele financiare emise de companii care nu respectă standardele ESG sau care 
nu fac tranziția către standarde in conformitate cu principiile ESG pot suferi efecte negative asupra riscului 
durabilității. Astfel de efecte asupra valorii de piata pot proveni din probleme de reputație, sancțiuni sau riscuri 
fizice sau de tranziție cauzate de exemplu de schimbările climatice. 
 
In urma unei analize efectuate de societate asupra portofoliului fondului ....................... din punct de vedere 
a riscurilor de durabilitate s-a ajuns la concluzia ca fondul de investitii .................... poate fi influentat de 
riscurile de durabilitate, datorita componentei portofoliului acestuia atat din punct de vedere al claselor de 
active cat si al emitentilor care activeaza in domenii diferite de activitate. 
 
Analiza societatii a avut la baza pe de o parte scoruri ESG obtinute de la MSCI iar pe de alta parte a fost luat 
in considerare in lipsa acestor scoruri lista emisa de BERD referitoare la riscul de mediu si sociale in functie 
de domeniul de activitate. 
 
OTP Asset Management Romania SAI SA  a efectuat o evaluare preliminară a riscului de durabilitate, avand 
la dispozitie un set limitat de date, în cazul acestui fond, ceea ce conduce la concluzia că riscul de durabilitate 
asupra randamentului probabil al fondului este unul ............ (.........pentru OTP AvantisRo, OTP Dollar Bond,  
OTP Euro Bond, OTP Expert, OTP Obligaţiuni si OTP Real Estate&Construnction – mediu; pentru OTP 
ComodisRO, OTP Dinamic, OTP Global Mix si OTP Premium Return – scazut) 
 
Avand in vedere cantitatea limitata de informatii precum si faptul ca acestea pot fi incomplete, inexacte sau 
bazate doar pe estimari, societatea considera in prezent riscul de durabilitate asupra randamentului fondului 
ca fiind nerelevant si nu il integreaza in cadrul procesului de investitii. 
 
Deși OTP Asset Management Romania SAI SA depune diligenţele necesare în analiza activităţii emitenţilor 
în procesul investiţional, în scopul protejării interesului investitorilor acestui fond, precum şi în contextul în 
care informaţiile privind factorii de durabilitate pot fi în acest moment dificil de obținut, există o mare 
probabilitate de a nu fi în măsură să ia în considerare principalele efecte negative ale tuturor deciziilor de 
investiţii asupra factorilor de durabilitate. 
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De aceea, OTP Asset Management Romania SAI SA nu va lua în considerare efectele negative ale 
deciziilor de investiţii asupra factorilor de durabilitate. In momentul in care societatea va considera ca are 
acces la date suficiente din prisma criteriilor UE privind durabilitatea, OTP Asset Management Romania 
SAI SA va monitoriza si riscurile mai sus mentionate in cadrul procesului general de administrare a 
riscurilor. 
 
 

B. Modificari aplicabile FDI OTP AvantisRo, OTP ComodisRo, OTP Obligatiuni, OTP Dollar 
Bond, OTP Dinamic, OTP Euro Bond, OTP Global Mix, OTP Premium Return, si OTP Real 
Estate & Construction 

 
Prospectul de emisiune: XI. DISTRIBUITORII, Reguli: VI. DISTRIBUIORII  
Dupa Alin 3 se introduc urmatoarele alineate  cu urmatorul continut:  
 
OTP Bank Romania SA este o institutie de credit autorizata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara 
pentru prestarea de servicii de investitii. Distributia unitatilor de fond emise de fondurile deschise de investitii 
administrate de OTP Asset Management Romania SA, se efectueaza de catre OTP Bank Romania SA in 
baza unui Contract de intermediere investitii in unitati de fond, semnat intre banca si clienti, persoane fizice 
sau juridice. Obiectul acestui contract de intermediere este prestarea de servicii si activitati de investitii 
acestea incluzand preluarea si transmiterea ordinelor clientilor catre OTP Asset Management Romania SA.  
OTP Bank Romania SA poate presta serviciile si activitatile de investitii referitoare la unitatile de fond si prin 
mijloacele de comunicare la distanta, in conformitate cu prevederile legale aplicabile. 
In sensul celor de mai sus, pentru efectuarea operatiunilor de subscriere si rascumpare de unitati de fond 

prin intermediul distribuitorului  OTP Bank Romania SAI SA, clientii vor semna un contract de intermediere 

investitii in unitati de fond.  
 

C. Modificari aplicabile FDI OTP Premium Return, Reguli: 3.3 Politica de investitii 
Dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat: 
 
OTP Premium Return este un fond deschis de investitii prin a carei politica de investitii se incadreaza in 
categoria EFAMA a fondurilor cu strategii inovative de tip absolute return multi strategy (ARIS). Fondul are 
ca obiectiv sa genereze pe termen lung randamente superioare bechmarkului sau, indiferent de miscarile 
pietelor si este posibil sa utilizeze instrumente financiare derivate in vederea obtinerii acestui obiectiv. 
Activele in care fondul investeste pot fi denominate atat in lei cat si in alte valute. Fondul poate investi in 
instrumente derivate avand ca activ suport valute sau perechi valutare, marfuri, indici bursieri de actiuni 
precum si de obligatiuni. 
 

D. Modificari aplicabile FDI OTP AvantisRO, OTP Dinamic, OTP Expert, OTP Global Mix, OTP 
Premium Return si OTP Real Estate & Construction 
 

Prospect de emisiune 7.2 Cheltuieli suportate de Fond, dupa punctul 12 Reguli: 1.4 Cheltuiei efectuate 
de Societate in numele Fondului, dupa punctul 10  
se introduce un nou punct cu urmatorul continut:  
 
Cheltuielile ocazionate de recuperarea impozitelor reținute Fondului, în baza tratatelor de evitare a 
dublei impuneri,  în temeiul contractelor încheiate de Societatea de administrare in numele fondului 
cu entități specializate care desfășoară astfel de activități. 
 
Restul punctelor se renumeroteaza. 
 
 

E. Modificari aplicabile FDI OTP AvantisRo, OTP Dinamic, OTP Global Mix, OTP Premium 
Return si OTP Real Estate & Construction:  

 
1. Prospectul de emisiune: Cap V.  Informatii cu privire la emiterea, vanzarea, rascumpararea si 

anularea unitatilor de fond 
 
Alin 7 - Acordul privind aderarea la Fond se considera a fi exprimat o data cu prima operatiune de 
cumparare efectuata, atunci cand se completeaza si semneaza Cererea de Adeziune-Subscriere la Fond 
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aferenta clasei de unitati de fond dobândirea calităţii de investitor realizându-se în ziua emiterii titlurilor de 
participare. 
 

2. Prospectul de emisiune:     5.2 Rascumpararea si anularea unitatilor de fond   
Reguli: 4.2 Rascumpararea si anularea unitatilor de fond 
Se elimina alin 6 
 

Rascumpararea unitatilor de fond detinute de investitor in clasa .... sau Clasa ...... se efectueaza prin acelasi 
distribuitor prin care au fost subscrise. In cazul in care societatea de administrare inceteaza distributia 
unitatilor de fond prin intermediul unui distribuitor autorizat, unitatile de fond detinute pot fi rascumparate prin 
intermediul OTP Asset Management Romania SAI SA.  
 

3. Prospectul de emisiune – pct. 5.3 Operatiuni de vanzare/subscriere si rascumparare prin 
intermediul serviciului OTPdirekt al distribuitorului OTP Bank Romania,  
Reguli – pct.  4.3 Operatiuni de vanzare/subscriere si rascumparare prin intermediul 
serviciului OTPdirekt al distribuitorului OTP Bank Romania 

 
Se elimina alin 2  Prima subscriere a titlurilor de participare ale aferente unui clase se efectueaza in unitatile 
teritoriale ale OTP Bank Romania. 
 
Alin 3: Clientii Investitorii care detin un cont in OTP Bank Romania care au semnat contractul de intermediere 
investitii in unitati de fond si au contract de Internet Banking activ pot efectua operatiuni cu unitati de fond 
aferente unei clase si prin intermediul serviciului OTPdirekt, accesand meniul dedicat „Fonduri de investitii”. 
Contractul stabileste Acestea stabilesc cadrul juridic pentru prestarea la distanta de catre OTP Bank 
Romania (in calitate de distribuitor al Fondului) a serviciilor financiare constand in preluarea de la investitorii 
Fondului si transmiterea catre Societatea de administrare a instructiunilor cu privire la ordine de subscriere 
si/sau ordine de rascumparare a unitatilor de Fond. 
 
 

F. Modificari aplicabile: OTP ComodisRO, OTP Dollar Bond, OTP Euro Bond si OTP Expert 
 
Prospectul de emisiune: Cap V.  Informatii cu privire la emiterea, vanzarea, rascumpararea si anularea 
unitatilor de fond 
 
Alin. 7 Acordul privind aderarea la Fond se considera a fi exprimat o data cu prima operatiune de cumparare 
efectuata, atunci cand se completeaza si semneaza Cererea de Adeziune-Subscriere la Fond. dobândirea 
calităţii de investitor realizându-se în ziua emiterii titlurilor de participare. 
 
 

G. Modificari aplicabile: OTP ComodisRO, OTP Dollar Bond, OTP Euro Bond 
 

1. Prospectul de emisiune – pct. 5.3 Operatiuni de vanzare/subscriere si rascumparare prin 
intermediul serviciului OTPdirekt al distribuitorului OTP Bank Romania,  

Reguli – pct.  4.3 Operatiuni de vanzare/subscriere si rascumparare prin intermediul serviciului 
OTPdirekt al distribuitorului OTP Bank Romania 
 
 
Se elimina alin 2  Prima subscriere a titlurilor de participare ale Fondului se efectueaza in unitatile teritoriale 
ale OTP Bank Romania. 
 
Alin 3: Clientii Investitorii care detin un cont in OTP Bank Romania care au semnat contractul de intermediere 
investitii in unitati de fond si au contract de Internet Banking activ pot efectua operatiuni cu unitati de fond 
aferente unei clase si prin intermediul serviciului OTPdirekt, accesand meniul dedicat „Fonduri de investitii”. 
Contractul stabileste Acestea stabilesc cadrul juridic pentru prestarea la distanta de catre OTP Bank 
Romania (in calitate de distribuitor al Fondului) a serviciilor financiare constand in preluarea de la investitorii 
Fondului si transmiterea catre Societatea de administrare a instructiunilor cu privire la ordine de subscriere 
si/sau ordine de rascumparare a unitatilor de Fond. 
 

2. Prospectul de emisiune:     5.2 Rascumpararea si anularea unitatilor de fond   
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Reguli: 4.2 Rascumpararea si anularea unitatilor de fond 
Se elimina alin 5 
 
Rascumpararea unitatilor de fond se efectueaza prin acelasi distribuitor prin care au fost subscrise. In cazul 
in care societatea de administrare inceteaza distributia unitatilor de fond prin intermediul unui distribuitor 
autorizat, unitatile de fond detinute pot fi rascumparate prin intermediul OTP Asset Management Romania 
SAI SA.  
 
 

H. Modificari aplicabile FDI OTP Obligatiuni: 
 

1. Prospectul de emisiune: Cap V.  Informatii cu privire la emiterea, vanzarea, rascumpararea si 
anularea unitatilor de fond 

 
Alin. 13 - Acordul privind aderarea la Fond se considera a fi exprimat o data cu prima operatiune de 
cumparare efectuata, atunci cand se completeaza si semneaza Cererea de Adeziune-Subscriere la Fond 
aferenta clasei de unitati de fond dobândirea calităţii de investitor realizându-se în ziua emiterii titlurilor de 
participare. 
 

2. Prospectul de emisiune:     5.2 Rascumpararea si anularea unitatilor de fond   
Reguli: 4.2 Rascumpararea si anularea unitatilor de fond 
Se elimina alin 5 
 

Rascumpararea unitatilor de fond detinute de investitor in clasa R sau clasa I, se efectueaza prin acelasi 
distribuitor prin care au fost subscrise. In cazul in care societatea de administrare inceteaza distributia 
unitatilor de fond prin intermediul unui distribuitor autorizat, unitatile de fond detinute pot fi rascumparate prin 
intermediul OTP Asset Management Romania SAI SA.  

 
3. Prospectul de emisiune – pct. 5.3 Operatiuni de vanzare/subscriere si rascumparare a 

unitatilor de fond emise de clasa R prin intermediul serviciului OTPdirekt al distribuitorului 
OTP Bank Romania 
Reguli  - pct. 4.3 Operatiuni de vanzare/subscriere si rascumparare a unitatilor de fond emise 
de clasa R prin intermediul serviciului OTPdirekt al distribuitorului OTP Bank Romania 

 
Se elimina alin 2  Prima subscriere a unitatilor de fond emise de clasa R se efectueaza in unitatile teritoriale 
ale OTP Bank Romania 

 
Alin 3: Clientii Investitorii care detin un cont in OTP Bank Romania, care au semnat contractul de 
intermediere investitii in unitati de fond si au contract de Internet Banking activ pot efectua operatiuni cu 
unitati de fond emise de clasa R si prin intermediul serviciului OTPdirekt, accesand meniul dedicat „Fonduri 
de investitii”. Acestea stabilesc Contractul stabileste cadrul juridic pentru prestarea la distanta de catre OTP 
Bank Romania (in calitate de distribuitor al Fondului) a serviciilor financiare constand in preluarea de la 
investitorii Fondului si transmiterea catre Societatea de administrare a instructiunilor cu privire la ordine de 
subscriere si/sau ordine de rascumparare a unitatilor emise de clasa R. 

 

 

Activitatea financiar contabila si indicatori economico-financiari 

 

SC OTP Asset Management Romania SAI SA tine evidenta contabila in partida dubla, cu 

respectarea Normelor Ministerului Economiei si Finantelor si ale ASF , intocmind rapoarte lunare, 

iar la semestru si la finele anului prezentand bilant contabil. 

 

La finele semestrului I 2021 principalii indicatori economico-financiari inregistrati se prezinta 

astfel: 

     - Lei - 

1.Venituri totale, din care: 4.165.699 
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- venituri din exploatare 3.979.231 

- venituri financiare 186.468 

  

2. Cheltuieli totale, din care: 3.623.113 

- cheltuieli din exploatare 3.539.704 

- cheltuieli financiare 83.409 

  

3. Profit din activitatea de exploatare 439.527 

4. Profit din activitatea financiara 103.059 

5. Impozit pe profit 51.638 

6. Profit net al exercitiului financiar 490.948 

 

In primul semestru al anului 2021, societatea a inregistrat un profit din activitatea de 

exploatare de 439.527  Lei, in urmatoarele conditii: 

• Venituri din activitatea de 

exploatare                                                                                              3.979.231  Lei          

                                               

• Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile                                   8.370  Lei 

• Alte cheltuieli materiale/cheltuieli 

externe                                                                                                   1.986.913  Lei       

• Cheltuieli cu personalul                                                                          1.376.818  Lei 

• Ajustari de valoare privind imobilizari corporale si necorporale                  71.162  Lei 

• Alte cheltuieli de exploatare                                                                        96.441  Lei 

 

Din activitatea financiara societatea a obtinut un profit de 103.059 Lei, provenind in 

principal din: 

- Alte venituri financiare                                                                                   186.468  Lei 

- Alte cheltuieli financiare                                                                                   83.409  Lei 

 

 

Alte informatii 

 

Riscul de piaţă - Economia românească se află în tranziţie, existând multă nesiguranţă cu privire 

la posibila orientare a politicii şi dezvoltării economice în viitor. Conducerea nu poate prevedea 

schimbările ce vor avea loc în România şi efectele acestora asupra situaţiei financiare, asupra 

rezultatelor din exploatare şi a fluxurilor de trezorerie ale societăţii. 

Riscul de credit - OTP Asset Management Romania SAI SA  este expusa riscului de credit aferent 

creantelor si imobilizarilor financiare, adica riscul înregistrarii de pierderi sau nerealizarii profiturilor 

estimate ca urmare a neîndeplinirii de catre debitori a obligatiilor contractuale. 

In perioada analizata Societatea nu a investit in titluri de stat/obligatiuni de stat emise de catre 

Romania. 

Riscul valutar - OTP Asset Management Romania SAI SA este expusa fluctuatiilor de curs valutar, 

ca urmare a detinerii unei parti din capitalurile proprii in plasamente denominate in valuta (Euro).  

Riscul de rata a dobânzii - Fluxurile de numerar operationale ale OTP Asset Management 

Romania SAI SA sunt afectate de variatiile ratei dobânzilor, în principal datorita disponibilitatilor 
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plasate în depozite bancare si fonduri de investitii care au plasamente preponderent in instrumente 

cu venit fix. Societatea  nu detine împrumuturi sau alte datorii semnificative purtatoare de dobânda. 

Riscul de lichiditate - Managementul riscului de lichiditate implica mentinerea unor resurse 

financiare in plasamente pe termen scurt (depozite bancare sau fonduri de investitii cu lichiditate 

ridicata) pentru a finanta activitatea de exploatare. 

 

In cursul perioadei analizate OTP Asset Management Romania SAI SA a gestionat 

prudential portofoliile colective ale fondurilor administrate, pe principiul corectei separari a activelor, 

pentru fiecare entitate administrata si pe principiul diversificarii riscului. 

 

In cursul perioadei analizateSocietatea nu a achizitionat din propriile actiuni. 

 

In perioada dintre sfarsitul perioadei de raportare si data raportului administratorilor nu au 

existat evenimente semnificative. 

 

Societatea nu a desfasurat activităţi din domeniul cercetării şi dezvoltării pe parcursul 

semestrului I 2021. 

 

Avand in vedere pandemia Covid-19 care a afectat atat Romania cat si intreaga lume pe 

parcursul anului 2020 si in primul semestru al anului 2021, societatea a incercat sa isi adapteze 

activitatea astfel incat sa poata functiona fara sincope si sa asigure o un management continu si 

profesionist pentru portofoliile administrate. 

Astfel inca de la debutul pandemiei in Romania societatea a aplicat o serie de masuri care i-au 

permis sa treaca rapid la sistemul de tele-munca pentru toti salariatii acesteia. Acest sistem a fost 

mentinut si pe parcursul semestrului I al anului 2021.  

 

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA va ramane si in semestrul II al anului 2021 

consecvent pozitionarii sale in mediul competitiv ca furnizor de servicii inovative de administrare 

de active. 

 

Pentru anul 2021 ne propunem sa obtinem randamente solide pentru toate fondurile 

administrate, avand in vedere maximizarea raportului dintre randamentele obtinute si riscurile 

asumate. 

Avand in vedere evolutia continua a numarului de infectari cu visrusul Sars Cov 2 atat in 

Romania cat si la nivel global, iar pe de alta parte de evolutia numarului de persoane vaccinate 

impotriva COVID-19, credem ca pietele financiare vor fi marcate in continuare de o volatilitate 

crescuta atat in cazul actiunilor cat si in cazul obligatiunilor.  

In aceste conditii chiar daca la momentul in care scriem aceste randuri credem ca intram 

intr-un nou ciclu de crestere economica, iar in cazul Romaniei fondurile europene si Programul 

National de Rezilienta si Recuperare vor avea un efect benefic asupra economiei, investitorii 

trebuie sa fie pregatiti pentru momente de volatilitate ridicata a pietelor financiare. 

Consideram ca este foarte important sa transmitem investitorilor ca o strategie optima pe 

termen mediu si lung este cea a investitiilor periodice in portofolii diversificate pe mai multe clase 

de active. 

Pe parcursul semestrului II a anului 2021  Intentionam sa lansam un nou fond de investitii 

cu expunere pe actiuni care sa completeze oferta de produse a societatii. 
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Nu in ultimul rand dorim sa precizam ca OTP Asset Management Romania SAI SA salută 
toate inițiativele  care vizează protecția mediului și alți  factori  care definesc  investițiile ca fiind 
durabile, inclusiv problemele de mediu, sociale și de angajați, precum și aspectele legate de 
respectarea drepturilor omului și lupta împotriva corupției și mitei. Regulamentul (UE) 2019/2088 
al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile legate de sustenabilitate în sectorul 
serviciilor financiare (denumit în continuare : Regulament) este considerat a fi o etapă importantă 
în legislația UE referitoare la ESG, solicitând  divulgarea de informații specifice privind abordările 
instituțiilor financiare în ceea ce privește integrarea riscurilor de sustenabilitate și luarea în 
considerare a efectelor negative asupra durabilitatii. OTP Asset Management Romania SAI SA  
este ferm dedicată  obiectivelor regulamentului și, ca parte a Grupului Bancar OTP, depune eforturi 
uriașe pentru a se conforma pe deplin acestuia. 
    Referindu-se la angajamentul ferm al  OTP Asset Management Romania SAI SA  față  de 
obiectivele Regulamentului, Societatea  își exprimă prin prezenta dorința de a lua în considerare 
astfel de efecte in cel mai scurt timp posibil, cand va considera ca informatiile referitoare la  criteriile 
definite in legislatia UE la care societatea are acces, sunt suficiente pentru o documentare/analiza 
relevanta. 

 

 

13.08.2021 

 

Director General 

Dan Marius Popovici 
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NOTA EXPLICATIVA PRIVIND PRIVIND EVENIMENTELE RELEVANTE IN LEGATURA CU 

PREVEDERILE REGULAMENTULUI ASF NR. 2/2016 INREGISTRATE PE PARCURSUL 
PRIMULUI SEMESTRU AL ANULUI 2021 

 
 
Evenimentele relevante in legatura cu aplicarea principiilor de guvernanta corporative in decursul 
primului semestru al anului 2021 : 
In conformitate cu prevederile articolului 49, alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, societatea a 
avut in vedere respectarea principiilor de guvernanta corporativa prin: 

a) asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate; 
b) alocarea adecvată şi separarea corespunzătoare a responsabilităţilor; 
c) administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor; 
d) adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern;  
e) asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informaţiilor;  

        f) aplicarea unor proceduri operaționale solide, care să împiedice divulgarea informațiilor 
confidențiale 
 
Evenimentele relevante in legatura cu aplicarea principiilor de guvernanta corporative in decursul 
primului semestru al anului 2021 : 

• Prin Autorizatia nr. 39 din data de 04.03.2021 a fost autorizata modificarea componentei 
Consiluilui de Supraveghere prin numirea d-lui Gáti László György in calitate de Presedinte al 
Consiliului de Supraveghere si a d-nei Molnár Erzsébet Tünde in calitate de menbru al 
Consiliului de Supreveghere.  

• Reinoirea mandatului d-lui Dan Marius Popovici in calitate de Presedinte Directorat a fost 
autorizata de catre ASF prin Autorizatia nr. 92 din data de 27.05.2021. 

• Reglementarile Interne, procedurile si politicile societatii au fost evaluate, unele din ele fiind 
actualizate:  

1. Amendamentul la Regulamentul Comitetului de Audit in cadrul OTP Asset Management 
Romania;  

2. Procedurile privind practicile de remunerare a OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA 
SAI SA actualizata cu Politica Grupului OTP; 

3. Reglementarile Interne ale Societatii actualizate cu Numirea in Comitetul de Audit a unui 
memebru independent; 

4. Politica de administrare a riscului; 
5. Reguli si proceduri privind prevenirea si combatarea spalarii banilor si a finantarii actelor 

de terorism in cadrul OTP Asset Management Romania SAI SA; 
6. Procedura privind metodologia de realiz si actualiz a evaluarii riscului CSB/CFT 

• Au fost aprobate: Procedura privind aplicarea sanctiunilor internationale; Politica OTP Asset 
Management Romania SAI SA privind investitiile/finantarea unor companii din domeniul 
industriei de aparare, Politica de implicare si principiile privind exercitarea drepturilor de vot 
pentru fondurile de investitii administrate; Procedura privind integrarea noilor angajati in 
cadrul OTP Asset Management Romania SAI SA; Norma privind prevenirea si combaterea 
discriminarii si hartuirii la locul de munca; Norma privind angajarea internationala. 

• Evaluarea riscului operational aferent activitatii de administrare a fondurilor deschise de 
investitii. 

• Evaluarea planului de asigurare a continuităţii activitatii si pentru situatii de urgenta. 
 
Directoratul societatii a analizat activitatea desfasurata de catre societate si perspectivele de 
dezvoltare ale acesteia, s-a asigurat de respectarea cerintelor privind delegarea activitatii de 
distributie precum si de externalizare a activitatii de contabilitate, arhivare  si a serviciilor IT. 
In semestrul I 2021 a avut loc procesul de evaluare a riscului operational aferent activitatii de 
administrare a fondurilor deschise de investitii. 

http://www.otpfonduri.ro/
mailto:office@otpfonduri.ro


  
 

OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A.                                                                                                              Cod unic de înregistrare: 22264941  
Societate administrata in sistem dualist                                                                               Inregistrată la Registrul Comerţului nr. J40/15502/15.08.2007 

Adresa internet: www.otpfonduri.ro                                                                                                      Decizie autorizatie CNVM nr. 2620/18.12.2007 

Email: office@otpfonduri.ro                                                                                                   Inregistrata in Registrul CNVM nr. PJR05SAIR/400023 

Adresa: Aleea Alexandru nr. 43, sector 1, 011822, Bucuresti                                                                                               Capital social: 5.104.630 RON 
Tel: +4031 308 55 63/69; Fax: +4031 308 55 55                                                                                                               Inregistrare ANSPDCP Nr. 8236 

27 
 

In semestrul I 2021, Directoratul si Consiliul de Supreveghere  au analizat eficienta sistemului de 
administrare a riscului si de conformitate, constatandu-se functionarea in mod adecvat a acestora. 
In cursul sepestrului I al anului 2021, Directoratul si Consiliul de Supreveghere   au luat la cunostinta 
de rapoartele privind activitatea  de administrare a riscului si activitatea de conformitate. 
 
13.08.2021 
 

Director General 
Dan Marius Popovici 
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