DOCUMENT DE INFORMARE ŞI SOLICITARE A ACORDULUI PARTICIPANŢILOR
-PROIECT-

NN Asigurări de Viaţă S.A., cu sediul social în Bucureşti, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul
Comerţului J40/475/1997, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, anunţă astăzi, 07.04.2020, că a adus următoarele
modificări prospectului schemei de pensii facultative a Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV ca urmare a:
-

Alinierea modificării Normei ASF Nr. 11/2011 prin Norma ASF Nr. 22/2019, privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private;
Modificării capitalului social al administratorului;
Revizuirea termenului de publicare al ratei de rentabilitate;
Adăugarea interesului legitim la capitolul de prelucrare a datelor.

In cazul Prospectului Detaliat al Schemei de Pensii Facultative a Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, modificările vizează următoarele aspecte, confom
tabelului comparativ de mai jos:
Pct.
Cap. I,
pct. 2

Forma existentă
Conținut
2. Informații despre administratorul
Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV
Denumirea administratorului: NN Asigurări
de Viață S.A.
Datele de contact: Str. Costache Negri,
numărul 1-5, sectorul 5, București, cod poștal
numărul 050552, telefon: (+4)021/410 97 46,
(+4)021/402 85 80, fax: (+4)021/402 85 81,
adresă de web: www.nn.ro, adresă de e-mail:
pensii@nn.ro
Cod unic de înregistrare numărul 9100488
Număr de ordine la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București
J40/475/1997
Numărul și data deciziei de autorizare ca
administrator al Fondului de Pensii

Pct.
Cap. I,
pct. 2

Forma propusă

Conținut
2. Informații despre administratorul
Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV
Denumirea administratorului: NN Asigurări de
Viață S.A.
Datele de contact: Str. Costache Negri,
numărul 1-5, sectorul 5, București, cod poștal
numărul 050552, telefon: (+4)021/410 97 46,
(+4)021/402 85 80, fax: (+4)021/402 85 81,
adresă de web: www.nn.ro, adresă de e-mail:
pensii@nn.ro
Cod unic de înregistrare numărul 9100488
Număr de ordine la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București
J40/475/1997
Numărul și data deciziei de autorizare ca
administrator al Fondului de Pensii

Argumentare
Actualizare valoare capital
social, conform deciziei ASF
nr. 862/25.06.2019
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Facultative: Decizia C.S.S.P.P., în prezent
A.S.F., numărul 2 din data de 03.04.2007
Codul de înscriere a administratorului în
Registrul Autorității de Supraveghere
Financiară („Autoritatea”) – Sectorul
sistemului de pensii private: SAA-RO9112925
Capitalul social subscris și vărsat la
11.01.2016: 113.991.626 Lei
Structura acționariatului: acționarii
Administratorului sunt:
- NN Continental Europe Holdings BV, cu o
cotă participare de 99,99999912274258% la
capitalul social al Administratorului;
- Nationale-Nederlanden Intertrust BV, cu o
cotă participare de 0,00000087725742% la
capitalul social al Administratorului.
Consiliul de administrație este format dintrun număr de 3 membri.
Conducerea executivă a Administratorului
este alcătuită din Directorul General și
Directorul/ii executivi, însărcinați cu atribuții
de conducere, aprobați ca atare de
Autoritatea de Supraveghere Financiară și
înregistrați la Registrul Comerțului.
Cap II,
pct. 1

22.Investiții private de capital – private
equity –investiții pe termen lung în acțiuni ale
companiilor care nu sunt listate pe o piață
reglementată, ce presupun o strategie activă
prin implicarea directă a administratorului de
fonduri de pensii private în managementul
companiei deținute astfel, în scopul obținerii
de plusvaloare în raport cu investiția inițială,
și care pot fi:

Facultative: Decizia C.S.S.P.P., în prezent
A.S.F., numărul 2 din data de 03.04.2007
Codul de înscriere a administratorului în
Registrul Autorității de Supraveghere
Financiară („Autoritatea”) – Sectorul
sistemului de pensii private: SAA-RO-9112925
Capitalul social subscris și vărsat la
28.06.2019: 120.491.626 Lei
Structura acționariatului: acționarii
Administratorului sunt:
- - NN Continental Europe Holdings BV, cu o
cotă participare de 99,9999991700668% la
capitalul social al Administratorului;
- Nationale-Nederlanden Intertrust BV, cu o
cotă participare de 0,0000008299332% la
capitalul social al Administratorului.
Consiliul de administrație este format dintr-un
număr de 3 membri.
Conducerea executivă a Administratorului
este alcătuită din Directorul General și
Directorul/ii executivi, însărcinați cu atribuții
de conducere, aprobați ca atare de
Autoritatea de Supraveghere Financiară și
înregistrați la Registrul Comerțului.
Cap. II,
pct. 1

22.Investiții private de capital – private equity
–investiții pe termen lung în acțiuni ale
companiilor care nu sunt listate pe o piață
reglementată, ce presupun o strategie activă
prin implicarea directă a administratorului de
fonduri de pensii private în managementul
companiei deținute astfel, în scopul obținerii
de plusvaloare în raport cu investiția inițială, și
care pot fi:

Modificare Norma ASF Nr.
11/2011 prin Norma ASF Nr.
22/2019; în urma eliminării
definiției, restul definițiilor
au fost renumerotate
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Cap. II,
pct. 8.2.1.

Cap. II,
pct. 8.2.1.

Cap. II,
pct. 8.2.1.

Cap. II,
pct. 8.2.1.

(i) investiții într-o companie nou-înființată
sau într-o companie existentă, cu scopul
dezvoltării acesteia în baza analizei unui plan
de afaceri;
cumpărarea de acțiuni în vederea dobândirii
unei poziții de control sau de acționar la o
companie existentă în baza analizei unui plan
de afaceri

Cap. II,
pct. 8.2.1.

3 Titluri de participare emise de organisme
de plasament colectiv în valori mobiliare din
România, state membre ale Uniunii Europene
clasificate conform Ghidului Comitetului
European al Reglementatorilor de Valori
Mobiliare –CESR/10-049, ca fiind fonduri
monetare
75%

Cap. II,
pct. 8.2.1.

6 Titluri de participare ale organismelor de
plasament colectiv în valori mobiliare
tranzacționabile – exchange traded fund și
titluri de participare emise de alte organisme
de plasament colectiv
25%
7 Metale prețioase și fonduri de metale
prețioase
25%

Cap. II,
pct. 8.2.1.

Cap. II,
pct. 8.2.1.

(ii) investiții într-o companie nou-înființată sau
într-o companie existentă, cu scopul
dezvoltării acesteia în baza analizei unui plan
de afaceri;
cumpărarea de acțiuni în vederea dobândirii
unei poziții de control sau de acționar la o
companie existentă în baza analizei unui plan
de afaceri
Obligațiuni emise de societăți care desfășoară
activități de dezvoltare și promovare
imobiliară, de cumpărare și vânzare de bunuri
imobiliare proprii, de închiriere și subînchiriere
de bunuri imobiliare proprii sau de
administrare de imobile, tranzacționate pe
piețe reglementate și supravegheate 75% 25%
3 Titluri de participare emise de organisme de
plasament colectiv în valori mobiliare din
România, state membre ale Uniunii Europene
clasificate conform Asociației
Administratorilor de Fonduri din Europa EFAMA ca fiind fonduri monetare 75%
6 Titluri de participare emise de fonduri de
investiții care desfășoară activități de
dezvoltare și promovare imobiliară, de
cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare
proprii, de închiriere și subînchiriere de
bunuri imobiliare proprii sau de administrare
de imobile
25%
7 Titluri de participare ale organismelor de
plasament colectiv în valori mobiliare
tranzacționabile - exchange traded fund, ETC
și titluri de participare emise de alte
organisme de plasament colectiv 25%

Modificare Norma ASF Nr.
11/2011 prin Norma ASF Nr.
22/2019

Actualizare cu Norma ASF
Nr. 11/2011, cu modificarile
si completarile ulterioare

Modificare Norma ASF Nr.
11/2011 prin Norma ASF Nr.
22/2019

Modificare Norma ASF Nr.
11/2011 prin Norma ASF Nr.
22/2019
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Cap. II,
pct. 8.2.2

Cap. II,
pct. 8.2.2

Cap. II,
pct. 8.2.2.

Cap. II,
pct. 8.2.4.

5. obligatiuni de stat emise de state terțe,
admise la tranzacționare și care se
tranzacționează pe o piață reglementată din
România, din state membre ale Uniunii
Europene ori din state aparținând Spațiului
Economic European, din care:

Cap. II,
pct. 8.2.2

Investiții private de capital - private equity
din care:
i. acțiuni la companii din România, din state
membre ale Uniunii Europene sau aparținând
Spațiului Economic European
0%-5%
ii. fonduri de investiții private de capital din
România, din state membre ale Uniunii
Europene sau din state aparținând Spațiului
Economic European 0%-10%
Fondul de pensii facultative NN ACTIV nu
poate deține mai mult de:
(i) 10% din numărul total de acțiuni emise de
un emitent (luând în considerare acțiunile
ordinare și cele preferențiale ale
emitentului);
(ii) 10% din acțiunile preferențiale ale unui
emitent;
(iii) 25% din titlurile de participare emise de
un OPCVM sau ETF;
(iv) 10% din obligațiunile unui emitent, cu
excepția titlurilor de stat.

Cap. II,
pct. 8.2.2.

Cap. II,
pct. 8.2.2

Cap. II,
pct. 8.2.4.

5. titluri emise de state terțe, admise la
tranzacționare și care se tranzacționează pe o
piață reglementată din România, din state
membre ale Uniunii Europene ori din state
aparținând Spațiului Economic European, din
care:
11. Valori mobiliare tranzacționate pe piețe
reglementate și supravegheate, emise de
fonduri de investiții sau societăți care
desfășoară activități de dezvoltare și
promovare imobiliară, de cumpărare și
vânzare de bunuri imobiliare proprii, de
închiriere și subînchiriere de bunuri imobiliare
proprii sau de administrare de imobile
Investiții private de capital sub forma
acțiunilor și obligațiunilor la societăți din
România, din state ale Uniunii Europene sau
aparținând Spațiului Economic European sau
sub forma participațiilor la fondurile de
investiții private de capital din România, din
state membre ale Uniunii Europene sau din
state aparținând Spațiului Economic European
0%-10%
Fondul de pensii facultative NN ACTIV nu
poate deține mai mult de:
(i) 15% din numărul total de acțiuni emise de
un emitent (luând în considerare acțiunile
ordinare și cele preferențiale ale emitentului);
(ii) 15% din acțiunile preferențiale ale unui
emitent;
(iii) 25% din titlurile de participare emise de un
OPCVM sau ETF;
(iv) 10% din obligațiunile unui emitent, cu
excepția titlurilor de stat.

Modificare Norma ASF Nr.
11/2011 prin Norma ASF Nr.
22/2019

Modificare Norma ASF Nr.
11/2011 prin Norma ASF Nr.
22/2019

Modificare Norma ASF Nr.
11/2011 prin Norma ASF Nr.
22/2019
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Cap. II,
pct. 8.2.6.

Cap. II,
pct. 8.2.8.

Administratorul poate proteja portofoliul de
investiții al Fondului de pensii facultative
împotriva riscului valutar și al riscului de
dobândă utilizând instrumente financiare
derivate specifice, cu respectarea
prevederilor art. 17 alineatul (3) și ale
articolelor 20 si 201 din Norma de investiții
Activele fondului NN ACTIV nu pot fi investite
în:
a) societăți care realizează peste 50%
din cifra lor de afaceri din activității
în domeniul producerii și/sau
comercializării de produse de tutun
și alcool;
b) societăți care realizează în orice
procent din cifra lor de afaceri din
activități în domeniul jocurilor de
noroc, producerii și/sau
comercializării de armament;
c) valori mobiliare emise de societăți
care desfășoară activități asociate
sectorului imobiliar, așa cum sunt
ele definite în articolul 251 din
Norma de investiții.
Pentru instrumentele financiare aflate în
portofoliul fondului de pensii la data intrării
în vigoare a Normei nr. 19/2012 pentru
modificarea și completarea normei de
investiții, Administratorul are obligația de a
asigura respectarea restricției prevăzute la
articolul 8.2.8 punctul c) până la data
31.12.2013.

Cap. II,
pct. 8.2.6.

Cap. II,
pct. 8.2.8.

(v) 15% din acțiunile unei investiții private de
capital prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. m) din
Norma de investiții.
Administratorul poate proteja portofoliul de
investiții al Fondului de pensii facultative
împotriva riscului valutar și al riscului de
dobândă utilizând instrumente financiare
derivate specifice, cu respectarea prevederilor
art. 17 alineatul (3) și ale articolelor 20, 201 și
202 din Norma de investiții
Activele fondului NN ACTIV nu pot fi investite
în:
a) societăți care realizează peste 50%
din cifra lor de afaceri din activității în
domeniul producerii și/sau
comercializării de produse de tutun și
alcool;
b) societăți care realizează în orice
procent din cifra lor de afaceri din
activități în domeniul jocurilor de
noroc, producerii și/sau
comercializării de armament;
c) instrumente financiare securitizate
emise în baza Legii nr. 31/2006
privind securitizarea creanțelor, a
Regulamentului (UE) 2017/2402 al
Parlamentului European și al
Consiliului din 12 decembrie 2017 de
stabilire a unui cadru general privind
securitizarea și de creare a unui
cadru specific pentru o securitizare
simplă, transparentă și
standardizată, și de modificare a
Directivelor 2009/65/CE,
2009/138/CE și 2011/61/UE, precum
și a Regulamentelor (CE) nr.

Adăugare articol de referință
conform modificării Normei
ASF Nr. 11/2011 prin Norma
ASF Nr. 13/2015

Modificare Norma ASF Nr.
11/2011 prin Norma ASF Nr.
22/2019
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Cap. II,
pct. 11

Procedura de calcul al ratei anuale a
rentabilității Fondului este în conformitate cu
normele Autorității.
Valoarea va fi publicată lunar pe adresa de
web a Administratorului.

Cap. II,
pct. 11

Cap. II,
pct. 21

21. Informații privind prelucrarea datelor
cu caracter personal
NN Asigurări de Viață S.A prelucrează datele
cu caracter personal declarate în temeiul
îndeplinirii obligațiilor care sunt în sarcina
administratorului ca urmare a încheierii
actului individual de aderare, îndeplinirii
obligațiilor legale și contractuale ale
administratorului față de participanți și
îndeplinirii obligațiilor sale legale rezultând
din administrarea fondului de pensii
facultative, conform prevederilor din Legea
nr. 204/2006 privind pensiile facultative,
republicată, cu modificările și completările
ulterioare și a normelor emise în aplicarea
acesteia.

Cap. II,
pct. 21

Astfel, pentru a facilita desfășurarea
activităților aflate în legătură cu actul de
aderare și în vederea îndeplinirii obligațiilor
legale, NN Asigurări de Viață S.A. comunică
aceste date către autorități publice,
operatori, terți sau împuterniciții săi sau altor
categorii de destinatari, așa cum sunt

1060/2009 și (UE) nr. 648/2012, în
baza legislației echivalente din state
membre ale Uniunii Europene sau
aparținând Spațiului Economic
European sau din state terțe
Procedura de calcul al ratei anuale a
rentabilității Fondului este în conformitate cu
normele Autorității.
Valoarea va fi publicată trimestrial pe adresa
de web a Administratorului, în a patra zi
lucrătoare de la încheierea trimestrului.
21. Informații privind prelucrarea datelor cu
caracter personal
NN Asigurări de Viață S.A prelucrează datele
cu caracter personal declarate în temeiul
îndeplinirii obligațiilor care sunt în sarcina
administratorului ca urmare a încheierii
actului individual de aderare, îndeplinirii
obligațiilor legale și contractuale ale
administratorului față de participanți și
îndeplinirii obligațiilor sale legale rezultând
din administrarea fondului de pensii
facultative, conform prevederilor din Legea
nr. 204/2006 privind pensiile facultative,
republicată, cu modificările și completările
ulterioare și a normelor emise în aplicarea
acesteia.

Rectificare termen de
publicare privind rata de
rentabilitate

Completarea informațiilor
privind prelucrarea datelor
cu caracter personal prin
adăugarea interesului
legitim al administratorului

Astfel, pentru a facilita desfășurarea
activităților aflate în legătură cu actul de
aderare și în vederea îndeplinirii obligațiilor
legale, NN Asigurări de Viață S.A. comunică
aceste date către autorități publice, operatori,
terți sau împuterniciții săi sau altor categorii
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menționați pe www.nn.ro, în secțiunea
Prelucrarea datelor.

de destinatari, așa cum sunt menționați pe
www.nn.ro, în secțiunea Prelucrarea datelor.

În scop legal și contractual, NN Asigurări de
Viață S.A. poate transfera aceste date în
străinătate, cu respectarea prevederilor
Regulamentului general privind protecția
datelor 679/2016. Vă rugăm consultați
secțiunea Prelucrarea datelor de pe
www.nn.ro pentru detalii.
Pentru a determina perioada pentru care vor
fi prelucrate datele, luăm în calcul durata
contractuală până la expirarea obligațiilor
contractuale și termenele de arhivare.

În scop legal și contractual, NN Asigurări de
Viață S.A. poate transfera aceste date în
străinătate, cu respectarea prevederilor
Regulamentului general privind protecția
datelor 679/2016. Vă rugăm consultați
secțiunea Prelucrarea datelor de pe
www.nn.ro pentru detalii.

Având în vedere că prelucrarea datelor
conform celor indicate mai sus este necesară
pentru încheierea și/sau
executarea/derularea actului individual de
aderare, neacceptarea condițiilor în care sunt
prelucrare datele înseamnă că NN Asigurări
de Viață S.A. nu va putea încheia și/sau
executa/derula actul individual de aderare.
Pentru orice nemulțumire legată de
prelucrarea datelor personale vă puteți
adresa Responsabilului pentru protecția
datelor la adresa dpo@nn.ro și/sau
Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Drepturile acordate de Regulamentul general
privind protecția datelor 679/2016, inclusiv
dreptul de acces, rectificare, ștergere sau
portabilitate a datelor, restricționarea
prelucrării și opoziție pot fi exercitate printr-o

În baza interesului legitim, în cazul în care ați
încheiat contracte/acte de aderare și cu altă
entitate din Grupul NN, NN Asigurări de Viață
va comunica modificarea datelor de
identificare (nume și prenume, număr și serie
CI, data eliberare și expirare CI, adresa legală)
către respectiva entitate, în vederea
actualizării și prelucrării în scop contractual a
unor date exacte.
Pentru a determina perioada pentru care vor
fi prelucrate datele, luăm în calcul durata
contractuală până la expirarea obligațiilor
contractuale și termenele de arhivare.
Având în vedere că prelucrarea datelor
conform celor indicate mai sus este necesară
pentru încheierea și/sau executarea/derularea
actului individual de aderare, neacceptarea
condițiilor în care sunt prelucrare datele
înseamnă că NN Asigurări de Viață S.A. nu va
putea încheia și/sau executa/derula actul
individual de aderare.
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cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la
sediul societății.

Pentru orice nemulțumire legată de
prelucrarea datelor personale vă puteți adresa
Responsabilului pentru protecția datelor la
adresa dpo@nn.ro și/sau Autorității Naționale
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal.

Societatea NN Asigurări de Viață S.A. este
înregistrată în registrul de evidență a
prelucrărilor de date cu caracter personal cu
numărul 160.

Drepturile acordate de Regulamentul general
privind protecția datelor 679/2016, inclusiv
dreptul de acces, rectificare, ștergere sau
portabilitate a datelor, restricționarea
prelucrării și opoziție pot fi exercitate printr-o
cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la
sediul societății.
Societatea NN Asigurări de Viață S.A. este
înregistrată în registrul de evidență a
prelucrărilor de date cu caracter personal cu
numărul 160.

In cazul Prospectului Simplificat al Schemei de Pensii Facultative a Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, modificările vizează următoarele aspecte,
confom tabelului comparativ de mai jos:
Pct.
Cap II,
pct. 1

Forma existentă
Conținut
18.Investiții private de capital – private
equity –investiții pe termen lung în acțiuni ale
companiilor care nu sunt listate pe o piață
reglementată, ce presupun o strategie activă
prin implicarea directă a administratorului de
fonduri de pensii private în managementul
companiei deținute astfel, în scopul obținerii

Pct.
Cap. II,
pct. 1

Forma propusă
Conținut
18.Investiții private de capital – private equity
–investiții pe termen lung în acțiuni ale
companiilor care nu sunt listate pe o piață
reglementată, ce presupun o strategie activă
prin implicarea directă a administratorului de
fonduri de pensii private în managementul
companiei deținute astfel, în scopul obținerii

Argumentare
Modificare Norma ASF Nr.
11/2011 prin Norma ASF
Nr. 22/2019; în urma
eliminării definiției, restul
definițiilor au fost
renumerotate
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Cap. II,
pct. 6.2.2.

Cap. II,
pct. 6.2.2.

Cap. II,
pct. 6.2.4.

de plusvaloare în raport cu investiția inițială,
și care pot fi:
(iii) investiții într-o companie nou-înființată
sau într-o companie existentă, cu scopul
dezvoltării acesteia în baza analizei unui plan
de afaceri;
cumpărarea de acțiuni în vederea dobândirii
unei poziții de control sau de acționar la o
companie existentă în baza analizei unui plan
de afaceri

Investiții private de capital - private equity din
care:
i. acțiuni la companii din România, din state
membre ale Uniunii Europene sau aparținând
Spațiului Economic European
0%-5%
ii. fonduri de investiții private de capital din
România, din state membre ale Uniunii
Europene sau din state aparținând Spațiului
Economic European 0%-10%
Fondul de pensii facultative NN ACTIV nu
poate deține mai mult de:
(i) 10% din numărul total de acțiuni emise de
un emitent (luând în considerare acțiunile
ordinare și cele preferențiale ale emitentului);
(ii) 10% din acțiunile preferențiale ale unui
emitent;
(iii) 25% din titlurile de participare emise de
un OPCVM sau ETF;

Cap. II,
pct. 6.2.2.

Cap. II,
pct. 6.2.2.

Cap. II,
pct. 6.2.4.

de plusvaloare în raport cu investiția inițială, și
care pot fi:
(iv) investiții într-o companie nou-înființată sau
într-o companie existentă, cu scopul
dezvoltării acesteia în baza analizei unui plan
de afaceri;
cumpărarea de acțiuni în vederea dobândirii
unei poziții de control sau de acționar la o
companie existentă în baza analizei unui plan
de afaceri
Valori mobiliare tranzacționate pe piețe
reglementate și supravegheate, emise de
fonduri de investiții sau societăți care
desfășoară activități de dezvoltare și
promovare imobiliară, de cumpărare și
vânzare de bunuri imobiliare proprii, de
închiriere și subînchiriere de bunuri imobiliare
proprii sau de administrare de imobile 0%-3%
Investiții private de capital sub forma
acțiunilor și obligațiunilor la societăți din
România, din state ale Uniunii Europene sau
aparținând Spațiului Economic European sau
sub forma participațiilor la fondurile de
investiții private de capital din România, din
state membre ale Uniunii Europene sau din
state aparținând Spațiului Economic European
0%-10%
Fondul de pensii facultative NN ACTIV nu
poate deține mai mult de:
(i) 15% din numărul total de acțiuni emise de
un emitent (luând în considerare acțiunile
ordinare și cele preferențiale ale emitentului);
(ii) 15% din acțiunile preferențiale ale unui
emitent;
(iii) 25% din titlurile de participare emise de un
OPCVM sau ETF;

Modificare Norma ASF Nr.
11/2011 prin Norma ASF
Nr. 22/2019

Modificare Norma ASF Nr.
11/2011 prin Norma ASF
Nr. 22/2019

Modificare Norma ASF Nr.
11/2011 prin Norma ASF
Nr. 22/2019
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(iv) 10% din obligațiunile unui emitent, cu
excepția titlurilor de stat.

Cap. II,
pct. 6.2.6.

Cap. II,
pct. 6.2.8.

Administratorul poate proteja portofoliul de
investiții al fondului de pensii facultative
împotriva riscului valutar și al riscului de
dobândă, utilizând instrumente financiare
derivate specifice, cu respectarea
prevederilor articolelor 20, 201 și a art. 17
alineatul (3) din Norma de investiții
Activele fondului NN ACTIV nu pot fi investite
în:
d) societăți care realizează peste 50%
din cifra lor de afaceri din activității
în domeniul producerii și/sau
comercializării de produse de tutun
și alcool;
e) societăți care realizează în orice
procent din cifra lor de afaceri din
activități în domeniul jocurilor de
noroc, producerii și/sau
comercializării de armament;
f) valori mobiliare emise de societăți
care desfășoară activități asociate
sectorului imobiliar, așa cum sunt ele
definite în articolul 251 din Norma de
investiții.

Cap. II,
pct. 6.2.6.

Cap. II,
pct. 6.2.8.

(iv) 10% din obligațiunile unui emitent, cu
excepția titlurilor de stat.
(v) 15% din acțiunile unei investiții private de
capital prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. m) din
Norma de investiții.
Administratorul poate proteja portofoliul de
investiții al fondului de pensii facultative
împotriva riscului valutar și al riscului de
dobândă, utilizând instrumente financiare
derivate specifice, cu respectarea prevederilor
articolelor 20, 201 si 202 și a art. 17 alineatul
(3) din Norma de investiții
Activele fondului NN ACTIV nu pot fi investite
în:
d) societăți care realizează peste 50%
din cifra lor de afaceri din activității în
domeniul producerii și/sau
comercializării de produse de tutun și
alcool;
e) societăți care realizează în orice
procent din cifra lor de afaceri din
activități în domeniul jocurilor de
noroc, producerii și/sau
comercializării de armament;
f) instrumente financiare securitizate
emise în baza Legii nr. 31/2006
privind securitizarea creanțelor, a
Regulamentului (UE) 2017/2402 al
Parlamentului European și al
Consiliului din 12 decembrie 2017 de
stabilire a unui cadru general privind
securitizarea și de creare a unui
cadru specific pentru o securitizare
simplă, transparentă și
standardizată, și de modificare a
Directivelor 2009/65/CE,

Adăugare articol de
referință conform
modificării Normei ASF Nr.
11/2011 prin Norma ASF
Nr. 13/2015
Modificare Norma ASF Nr.
11/2011 prin Norma ASF
Nr. 22/2019
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Cap. II,
pct. 9

Procedura de calcul al ratei anuale a
rentabilității Fondului este în conformitate cu
normele Autorității.
Valoarea va fi publicată lunar pe adresa de
web a Administratorului.

Cap. II,
pct. 9

2009/138/CE și 2011/61/UE, precum
și a Regulamentelor (CE) nr.
1060/2009 și (UE) nr. 648/2012, în
baza legislației echivalente din state
membre ale Uniunii Europene sau
aparținând Spațiului Economic
European sau din state terțe
Procedura de calcul al ratei anuale a
rentabilității Fondului este în conformitate cu
normele Autorității.
Valoarea va fi publicată trimestrial pe adresa
de web a Administratorului, în a patra zi
lucrătoare de la încheierea trimestrului.

Rectificare termen de
publicare privind rata de
rentabilitate

În conformitate cu prevederile legale, participanţii au posibilitatea ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ, să îşi
exprime dezacordul cu privire la modificările propuse, trimiţând o notificare scrisă în acest sens către NN Asigurări de Viaţă S.A., la sediul social din Strada
Costache Negri nr. 1-5, sectorul 5, Bucureşti.
În baza acestei notificări şi a cererii de transfer, participanţii care nu sunt de acord cu propunerile de modificare se pot transfera, fără penalităţi, la un alt
fond de pensii facultative, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului.
Neexprimarea de obiecţii din partea participantului în termenul de 30 de zile calendaristice precizat mai sus este considerată acord tacit asupra modificărilor
aduse prospectului fondului de pensii facultative.
În cazul în care nu se obţine acordul majorităţii participanţilor cu privire la modificările aduse prospectului, solicitările de transfer depuse ca urmare a
exprimării dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc.
Aceste propuneri de modificare au fost avizate prealabil de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin avizul nr. 98 din 02.04.2020 şi vor fi valabile de la
data primirii de la Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizului definitiv asupra propunerilor de modificare.
NN Asigurări de Viaţă S.A.
Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV
www.nn.ro
Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Société Générale S.A.
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