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Decizia Consiliului de Administratie al SC BCR ADMINISTRARE FOND DE PENSII SA din
20.05.2008.

Consiliul de Administratie al SC BCR ADMINISTRARE FOND DE PENSII SA,
înfiinţată în conformitate cu Legea nr. 411/2004 cu privire la fondurile de pensii administrate
privat („Legea Fondului de Pensii”), cu sediul în Str. Biharia nr. 26, sector 1, Bucureşti, avand
un capital social subscris si varsat de 50.000.000 lei/RON, înregistrată la Registrul Comerţului
sub nr J40/ 12566/ 29.06.2007, C.U.I 22028584, inregistrata in Registrul CSSPP sub nr. SAPRO-22041021 si inregistrata in Registrul ANSPDCP de evidenta a prelucrarilor de date cu
caracter personal sub nr. 5813, a decis aplicarea art. 3 din Norma CSSPP nr. 13/2008 privind
modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în instrumente ale pieţei
monetare pentru fondurile de pensii administrate privat, urmand ca timp de 180 de zile,
incepand cu data de 20.05.2008, sumele reprezentand contributii primite in contul bancar
apartinand fondului de pensii BCR FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT sa se
investeasca in instrumente ale pieţei monetare, inclusiv conturi şi depozite în lei la o bancă,
persoană juridică română, sau la o sucursală a unei instituţii de credit străine autorizate să
funcţioneze pe teritoriul României şi care nu se află în procedura de supraveghere specială ori
administrare specială sau a cărei autorizaţie nu este retrasă, cu depăşirea procentului de 20% din
valoarea totală a activelor fondului de pensii prevăzut de art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
411/2004 (republicata). Aplicarea acestei prevederi normative nu face necesara modificarea
Prospectului autorizat al Schemei de pensii. In termen de 30 de zile de la expirarea termenului de
180 zile mentionat mai sus, SC BCR Administrare Fond de Pensii SA are obligatia sa se
incadreze in prevederile art. 25 din Lege.

