Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (denumit Administrator), cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle Nr. 15, Etaj 6, Cod postal 011857, Codul Unic de
Inregistrare 22080825, J40/13188/09.07.2007, autorizata de prin Decizia Autorităţii nr. 65/22.01.2009, Înscrisă în Registrul Autorităţii cu codul SAP-RO-22093262, în calitate de Administrator al Fondului de
pensii facultative STABIL, autorizat de Autoritate prin Decizia nr. 118/12.02.2009 şi înscris în Registrul Autorităţii prin codul FP3-1114, comunica prezenta:
NOTIFICARE PUBLICA
a participanţilor la Fondul de pensii facultative STABIL
având ca scop:
1) Informarea şi solicitarea acordului paricipanţilor cu privire la modificările propuse de Administrator la Prospectul schemei de pensii facultative a Fondului de pensii facultative STABIL, care a primit Avizul
prealabil al Autorităţii sub nr. 51/22.11.2013.
2)

Informarea participanţilor cu privire la postarea pe pagina de internet a Administratorului: htpp://pensii.generali.ro, a următoarelor documente:
a) Prospectului schemei de pensii facultative STABIL care a primit Avizul prealabil al Autorităţii sub nr. 51/22.11.2013.
b) Notificarea publica conform art. 20 din norma Autorităţii nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modificările propuse de Administrator sunt evidenţiate comparativ, după cum urmează:
PROSPECTUL DETALIAT AL SCHEMEI DE PENSII FACULTATIVE STABIL
Text actual aprobat de ASF prin Decizia nr. 39/30.10.2013

PROSPECTUL DETALIAT AL SCHEMEI DE PENSII FACULTATIVE STABIL
Text propus spre modificare

(158) Comisionul de administrare este constituit din :
a. deducerea unui cuantum echivalent cu 4,5% din contribuţiile plătite înainte de convertirea acestora
în unităţi de fond
b. deducerea unui cuantum echivalent cu 0,125% pe luna din activul net total al Fondului.

(158) Comisionul de administrare:
(1) Pana la data de 30 iunie 2014 inclusiv, comisionul de administrare este constituit din:
a) deducerea unui cuantum echivalent cu 4,5% din contribuţiile plătite, înainte de convertirea
acestora în unităţi de fond;
b) deducerea unui cuantum echivalent cu 0,125% pe luna din activul net total al Fondului”.
(2) Incepand cu data de 1 iulie 2014 inclusiv, comisionul de administrare este constituit din:
a) deducerea unui cuantum echivalent cu 5% din contribuţiile plătite, înainte de convertirea
acestora în unităţi de fond;
b) deducerea unui cuantum echivalent cu 0,2% pe luna din activul net total al Fondului

(163) Comisionul de administrare din activul total al fondului este estimat şi înregistrat zilnic în calculul
activului net şi regularizat lunar, conform documentelor justificative. Comisionul de administrare este
calculat şi se înregistrează zilnic ca o obligaţie a Fondului. Cheltuielile cu comisionul de administrare
din activul Fondului sunt înregistrate zilnic în calculul valorii activului net. Valoarea zilnică înregistrată
este 0,125%/nr. zile din lună x valoarea activului net din ziua precedentă.

(163) Comisionul de administrare din activul total al fondului este estimat şi înregistrat zilnic în calculul
activului net şi regularizat lunar, conform documentelor justificative. Comisionul de administrare este
calculat şi se înregistrează zilnic ca o obligaţie a Fondului. Cheltuielile cu comisionul de administrare
din activul Fondului sunt înregistrate zilnic în calculul valorii activului net. Valoarea zilnică înregistrată
este 0,2%/nr. zile din lună x valoarea activului net din ziua precedentă.

Restul clauzelor Prospectului schemei de pensii facultative STABIL (forma detaliata) raman neschimbate. Modificarea comisioanelor de administrare intră în vigoare începand cu data de 1 iulie 2014 inclusiv.
Clauzele Prospectului schemei de pensii facultative STABIL (forma simplificata) raman neschimbate
În conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin. 2 şi art. 23 alin. 3 din Norma Autorităţii nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, cu modificarile şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile
calendaristice de la data publicării propunerilor de modificare a Prospectului schemei de pensii facultative STABIL, participanţii care nu sunt de acord cu modificările prospectului notifică Administratorul, în scris,
acest fapt şi pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative, fără penalităţi de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina Administratorului. Neexprimarea obiectiilor din partea
participantilor la Fondul de pensii facultative STABIL, se consideră acord tacit asupra modificărilor aduse prospectului.
În cazul în care nu se obţine acordul majorităţii participanţilor cu privire la modificările prospectului Fondului de Pensii Facultative STABIL acestea nu vor produce efecte iar modificarea prospectului nu va avea
loc.

