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Act Aditional nr. 1 din 26 septembrie 2014
la Documentele constitutive ale FDI iFond Conservator
Ca urmare a reducerii comisionului de administrare pe o perioada
de 6 luni, incepand cu 1 septembrie 2014 pana pe data de 28 februarie
2015, de la 0.05% calculat la valoarea medie a activului net mediu lunar
pentru calcul comisioane (ANCC), administrat in luna respectiva, la 0.00%
si a trecerii comisionului de depozitare datorat BCR in calitate de banca
depozitara din sarcina FDI iFond Conservator in sarcina SAI, pentru o
perioada de maximum 6 luni, se modifica documentele constitutive ale
FDI iFond Conservator astfel:
1. Prospectul de emisiune al FDI iFond Conservator
a) Cap. II. 2 Remunerarea depozitarului - se adauga un
nou alineat astfel :
Pe o perioada de maximum 6 luni, incepand cu data de 1
septembrie 2014, comisionul de depozitare datorat BCR in calitate
de banca depozitara va trece din sarcina Fondului in sarcina SAI
Intercapital Investment Management SA.
b) Cap. III. 12.1.1 Comisionul de administrare – se
adauga un nou alineat astfel :
Se reduce comisionul de administrare pe o perioada de 6 luni,
incepand cu data de 01 septembrie 2014 pana pe data de 28
februarie 2015, de la 0,05%, perceput lunar, calculat la valoarea
medie a activului net mediu lunar pentru calcul comisioane
(ANCC), administrat in luna respectiva la 0.00%.
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2) Regulile FDI iFond Conservator
a) Cap.1.3. Comisionul de administrare – se adauga un
nou alineat astfel:
Se reduce comisionul de administrare pe o perioada de 6 luni,
incepand cu data de 01 septembrie 2014 pana pe data de 28
februarie 2015, de la 0,05%, perceput lunar, calculat la valoarea
medie a activului net mediu lunar pentru calcul comisioane
(ANCC), administrat in luna respectiva la 0.00%.
b) Cap. 2.5. Nivelul comisioanelor incasate de depozitar –
se adauga un nou alineat asfel :
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Pe o perioada de maximum 6 luni, incepand cu data de 1
septembrie 2014, comisionul de depozitare datorat BCR in calitate
de banca depozitara va trece din sarcina Fondului in sarcina SAI
Intercapital Investment Management SA.
3) Contract societate civila
1) Cap. IX pct.1 - Comisioane percepute investitorilor Fondului,
1. Comisionul de administrare - se adauga un nou alineat astfel:
Se reduce comisionul de administrare pe o perioada de 6 luni,
incepand cu data de 01 septembrie 2014 pana pe data de 28
februarie 2015, de la 0,05%, perceput lunar, calculat la valoarea
medie a activului net mediu lunar pentru calcul comisioane
(ANCC), administrat in luna respectiva la 0.00%.

2)Cap.IX pct.2 - Comisionul de depozitare
Pe o perioada de maximum 6 luni, incepand cu data de 1
septembrie 2014, comisionul de depozitare datorat BCR in calitate
de banca depozitara va trece din sarcina Fondului in sarcina SAI
Intercapital Investment Management SA.
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