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NOTĂ DE FUNDAMENTARE  
PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SOCIETATE CIVILA AL  

FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI  
NR. 2635/06.08.2007 

 
 
 
 
având ca scop informarea şi solicitarea acordului Dvs. cu privire la modificările propuse de Administrator la 
Contractul de Societate Civila nr. 2635/06.08.2007 de constituire a Fondului de Pensii Administrat Privat Aripi, 
pentru care A.S.F. a avizat prealabil solicitarea societaţii noastre prin Avizul mentionat pe pagina precedentă în 
Adresa de informare în vederea obţinerii consimţământului participanţilor cu privire la modificarea contractului 
de societate atasată prezentei note de fundamentare. 
  
Reprezentanţii legali ai Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., au decis 
modificarea Contractului de societate civilă al Fondului de pensii administrat privat ARIPI nr. 2635/06.08.2007 
tinând cont de adoptarea de noi reglementări ce guvernează piaţa pensiilor private.  
 
Având în vedere prevederile art. 15.3 din Contract, prevederile Normei nr. 4/2007 privind autorizarea fondului de 
pensii administrate privat, cu modificările si completările ulterioare,ale Codului Civil precum şi aspectele 
menţionate mai sus, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a lua în considerare solicitarea noastra de modificare a 
Contractului de Societate Civilă al Fondului de Pensii Administrat Privat ARIPI nr. 2635/06.08.2007. 
 
Modificările aduse Contractului de Societate Civilă al Fondului de Pensii Administrat Privat ARIPI nr. 
2635/06.08.2007 le regăsiţi in Proiectul Actului Adiţional nr. 1 al Contractului, ataşat prezentei Note de 
fundamentare. 
 
Participanţii îşi pot exprima voinţa în mod expres, în scris, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la 
transmiterea prezentei. 
Participanţii care nu îşi manifestă voinţa în termenul mai sus menţionat se consideră că şi-au dat 
consimţământul în mod tacit. 
 
Menţionăm că prezenta notă de fundamentare şi Proiectul Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de Societate 
Civilă de constituire a Fondului de Pensii Administrat Privat ARIPI nr. 2635/06.08.2007 sunt postate pe pagina 
de internet a Administratorului: htpp://pensii.generali.ro 
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