Pensiile private - Investiție pentru viitor!
BCR Pensii, martie 2016

Viitorul tău este
pe mâini bune!

REUȘITEVEȘTIBUNE

EVOLUȚIEVIITOR
Așa cum te-am obișnuit, îți transmitem din nou lucrurile de actualitate despre ce se mai întâmplă în
cadrul companiei noastre, pe care e bine să le știi.
Avem bucuria să îți spunem că, în cadrul Galei Premiilor “Pieței Asigurărilor și a Pensiilor Private”
BCR Pensii a fost desemnată COMPANIA ANULUI 2015 în randul administratorilor de pensii private.
Au fost jurizate și recunoscute inițiativele si dedicarea în investirea activelor gestionate.
Acest premiu ne onorează și ne responsabilizează pentru viitor.
De curând, Radu Crăciun a fost autorizat de către ASF în funcția de Director General al BCR
Pensii. Anterior, Radu a deținut timp de 2 ani funcția de Economist Șef și Director de Cercetare în
cadrul Băncii Comerciale Române.
Cam atât despre noi. Să vorbim și despre tine. Poți să accesezi informații actualizate cu privire la
situația financiară a contului tău prin activarea, fără costuri suplimentare, a serviciului
24 Pensie. Din luna mai 2016 vei avea disponibilă în contul tău 24 Pensie și scrisoarea de informare
anuală cu situatia activului acumulat de tine la 31 decembrie 2015. Scrisoarea de informare anuală o
trimitem către tine și prin curier.
Ca să afli mai multe detalii despre ce am scris și despre pensia ta facultativă, te așteptăm pe
site-ul nostru www.pensiibcr.ro.

Raport investițional al Fondului de Pensii Facultative BCR Plus
(„Fondul” sau „Fondul BCR Plus”) 31 martie 2016*
Evoluția valorii unității de fond
Valoare unitate de fond a BCR Plus
31 martie 2016

17.405876 lei

29 februarie 2016

17.298507 lei

31 decembrie 2015

17.604309 lei

31 martie 2015

17.384765 lei

Valoarea la lansare

10.000000 lei

Data autorizării Fondului de Pensii Facultative BCR Plus este 29.05.2007.
Administrarea Fondului a fost preluată de BCR Pensii la 11.11.2009.
Numele și gradul de risc al Fondului au fost modiﬁcate din BCR Prudent în BCR Plus, respectiv
din risc scăzut în risc mediu la 10 octombrie 2011.

Rata de rentabilitate anualizată pentru ultimele 24 de luni
a Fondului de Pensii Facultative BCR Plus calculată
conform normelor ASF la 31 martie 2016.

5.5274%

Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de
pensii private cu grad de risc mediu pentru ultimele 24 de
luni la 31 martie 2016.

4.7777%

221,700,212 lei
222,104,514 lei

Structura activului total
Titluri de stat

69.48%

Obligațiuni1

11.07%

Acțiuni 2

17.05%

Instrumente de acoperire a riscului

0.12%

Depozite, lichidități și altele

2.28%
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Fondul de Pensii Facultative BCR Plus

Structura investițiilor la data de
31 martie 2016
Valoare activ net
Valoare activ total

Evoluția valorii unității Fondului de Pensii Facultative BCR Plus
de la lansare (13 iunie 2007)

Structura investițiilor Fondului de Pensii Facultative BCR Plus
la 31 martie 2016

Titluri de stat
69.48 %
Obligațiuni
11.07%

Acțiuni
17.05 %

Instrumente
de acoperire
a riscului
0.12 %
Depozite,
lichidități
și altele
2.28 %

Inclusiv Obligațiuni municipale, corporative sau supranaționale

Inclusiv acțiuni majorări capital social RO, acțiuni majorări capital social UE, drepturi RO,
drepturi UE
2

3

Sume în tranzit, sume în decontare, dividende și cupoane de încasat, sume în rezolvare

Sursa: www.asfromania.ro si www.pensiibcr.ro

Detalii suplimentare se pot obține la adresa de e-mail pensiibcr@bcr.ro; Adresa web : www.pensiibcr.ro; Tel: 021 9503; Fax: 021 232 40 35.
Administratorul Fondului de Pensii Facultative BCR PLUS și al Fondului de Pensii Administrat Privat BCR este BCR PENSII, SOCIETATE
DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST. Adresa: Bucureşti,
Calea Victoriei, nr. 15, etaj 3, Podium, aripa sud – sud est, sector 3, Nr. înreg. Reg. Com. J40/12566/29.06.2007; Cod unic de înregistrare
22028584; Capital social subscris şi vărsat 191.000.000 lei; Înregistrat în Registrul ANSPDCP de evidență a prelucrărilor de date cu caracter
personal sub nr. 5813.
Performanțele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

