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Declaraţia privind politica de investiţii
pentru Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

Strategia de investire a activelor
Obiectivul Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV (“Fondul") este creşterea pe termen lung a capitalului
investit, în scopul dobândirii de cätre participanţi a unei pensii facultative. Acest obiectiv va fi urmărit prin
investirea într-o structură mixtă de clase de active cu profile diferite de risc şi performanţă, precum şi prin
diversificarea prudenţială atât între clase de active, cât şi in interiorul acestora, in liniitele prevăzute de
Legea numărul 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare (“Legea"), de
Norma de investiţii si de Prospectul Fondului („Prospecť').

Fondul va aborda o structură mixtă între clase de active, in limitele Legii, ale Normei de investiţii şi ale
Prospectului. Fondul va urmări în principal, dar fără a se limita la acestea, 3 (trei) mari clase de active:
titlurile de stat, obligaţiunile corporative şi acţiunile cotate pe pieţe reglementate. Administrarea
investiţiilor Fondului se va face atât prin managementul ponderii claselor de active în funcţie de condiţiile
generale ale pieţelor financiare, cât şi prin selecţia activă a instrumentelor in interiorul unei clase de active.

lnstrumentele in care se fac plasamentele sunt cele prevăzute de Legea numărul 204/2006 privind pensiile
íacultative cu modificările şi completările ulterioare, precum şi in Norma de investiţii.

Pieţele financiare pe care investeşte NN Asigurări de Viaţă S.A. (“Administratorul")
Administratorul investeşte activele Fondului în instruniente tranzacţionate pe piaţa primară, pe piaţa
reglementatä şi pe piaţa secundară bancară.

Administratorul poate tranzacţiona pe alte pieţe, cu excepţia celor prevăzute mai sus, numai în următoarele
cazuri:
a tranzacţionarea implică instrumente tinanciare derivate de tipul forward şi swap pentru acoperirea
riscului valutar sau al riscului de dobânda, instrumente ce sunt prevăzute la art. 20 alin. (3) si la art. 201 alin.
(3) din Norma de investiţii;
b) tranzacţionarea implică instrumente financiare de tipul unităţi de fond emise de organisme de plasament
colectiv în valori mobiliare prevăzute la art. 12, alin. (1) lit. i) din Norma de investiţii;
c) tranzacţionarea implică obligaţiuni municipale prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) şi f) şi obligaţiuni
corporatiste prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Nornia de lnvestiţii.

Structura portofoliului
Profilul de risc al Fondului este definit având în vedere prevederile Normei de investiţii şi ţinând cont de
termenele de intrare în vigoare a acestora stabilite prin aceeaşi Normă.

Conform metodologiei de calcul stabilită prin articolele 50 şi 51 din Norma de investiţii, Fondul va avea un
grad de risc ridicat, valoarea acestuia fiind cuprinsă între 25% (exclusiv) şi 50% (inclusiv).
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Administratorul Fondului are obligaţia să corecteze, nclusiv prin măsuri active, abaterea de la gradul de risc
ridicat în maxjmum 60 de zile calendaristice de la data ciepăşirii/scăderii pasive peste/sub limitele aferente
acestui grad de risc.

În conformitate cu articolul 87 din Lege şi articolul 12 din Norma de investiţii, activele Fondului vor fi
investite în următoarele categorii de instrumente, conform tabelului următor:

Categoria de instrumente Limite de variaţie
(procente din
valoarea activelor)

1. instrumente ale pieţei monetare, din care: O% - 20%
i. conturi în lei sau valute liber convertibile, la bănci autorizate să O% - 5%

funcţioneze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau Spaţiului
Economic European
depozite în lei sau valută liber convertibilă, la bänci autorizate să O% - 20%

ii. funcţioneze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau Spaţiului
Economic European

iii. certiíicate de trezorerie admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează O% - 20%
pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate pe o piaţă secundară bancară
din România, din state membre ale Uniunii Europene sau ciin state
aparţinând Spaţiului Economic European

iv. acorduri reverse repo încheiate cu instituţii bancare, cu respectarea art. 21 O% - 5%
din Norma de investiţii

2. titluri de stat inclusiv certificatele de trezorerie menţionate la pct. i (iii), 30% - 65%
din România, state membre ale Uniunii Furopene sau aparţinând Spaţiului
Economic European

3. obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţi ale administraţiei O% - 30%
publice lotale din Româna, state menbre ale Uniunii Europene sau
aparţinând Spaţiului Economic European, admise la tranzacţionare şi care
se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state
membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând spaţiului Economic
European

4. valori mobiliare admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o O% - 50%
piaţă reglementată din România, state membre ale Uniunii Europene sau
aparţinând Spaţiului Economic European, din care:

i. acţiuni şi drepturi admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o O% - 50%
piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene
sau aparţinând Spaţiului Economic European, aparţinând emitenţilor care
îndeplinesc cel puţin condiţiile de admitere la categoria standard a Bursei
de valori Bucureşti;

ii.. obligaţiuni corporatiste, cu excepţia obligaţiunilor care presupun sau O% - 30%
incorporează un instrument derivat, din care:

a. obligaţiuni corporatiste ale emitenţilor din România, cu respectarea O% - 30%
prevederilor_articolului_17_din_Norma_de_investiţii

b. obligaţiuni corporatiste ale emitenţilor din state membre ale Uniunii O% - 30%
Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, altele decât
România,_care_au calificativul_investment_grade

c. obligaţiuni corporatiste ale emitenţilor din state terţe, care au calificativul O% - 1O%
investment grade

5. titluri emise de state terţe, admise la tranzacţionare şi care se O% - 15%
tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state niembre
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aje Uniunii Europene ori din state aparţinând Spaţiului Economic European
6. obligaţiuni şi alte valori mobiliare ernise de autorităţi ale adminîstraţiei O% - 1O%

publice locale din state terţe, admise la tranzacţionare şi care se
tranzacţîonează pe o piaţă reglementatä din România, din state membre
ale Uniunii Europene ori din state aparţinând Spaţiului Economic European

7. obligaţiuni eniise de către Banca Mondială, Banca Europeană pentru O% - 15%
Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de lnvestiţii, admise la
tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din
România, din state membre ale Uniunii Europene ori dîn state aparţinând
Spaţiului Economic European

8. obligaţiuni emise de organisrne străine neguvernamentale, altele decât O% - 5%
cele de la pct. 7, admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o
piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene
ori din state aparţinând spaţiului Economic European

9. titluri de participare emise de organisrne de plasament colectiv în valori O% - 5%
mobiliare - OPCVM-uri, inclusiv ETF-uri - din România sau state membre ale
Uniunii Europene

10. ETC şî titluri de participare emise de AoPcinfiinţate ca fonduri de O%-3%
investiţii inchise, admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o
piaţă reglementată din România, din state membre ale
Uniunîi Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European

11. Valori rnobiliare tranzacţionate pe pieţe reglementate şi supravegheate, O% - 3%
emise de fonduri de investiţiî sau societăţi care desfăşoară activităţî de
dezvoltare şi promovare imobiliară, de cumpărare şi vânzare de bunuri
imobiliare proprii, de închiriere şi subinchiriere de bunuri imobiliare proprii
sau de administrare de imobile

12. nvestiţii private de capital sub forma acţiunilor şi obligaţiuniJor la societäţi O%-1O%
din România, din state ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului
Economic Furopean sau sub forma participaţiilor la fondurile de învestiţii
private de capital din România, din state membre ale Uniunii Europene sau
din state aparţinând Spaţiului Economic European

Exceptând titlurile de stat, pentru toate tipurile de instrumente financiare în care investeşte
administratorul, expunerea faţă de un singur emitent nu poate depăşi 5% din activele fondului de pensii
facultative, iar expunerea faţă de un grup de emitenţi şi persoanele afiliate acestora nu poate depăşi 1O%
din activele fondului de pensii facultative. ĺn cazul instrumentelor financiare derivate şi respectiv a
operaţiunilor de reverse repo, modul de calcul a acestei expuneri este descris in art. 13 alineatul (3) şi
alineatul (4) din Norma de investiţii.

Conform Normei de investiţii, Fondul de pensii facultative nu poate deţine mai mult de:
(i) 1S% din numărul total de acţiuni ernise de un emitent (luând în considerare acţiunile ordinare şi cele
preferenţiale ale emitentului);
(ii) 15% din acţiunile preferenţiale ale unui emitent;
(iii) 25% din titlurîle de participare emise de un OPCVM sau ETF;
(iv) 1O% din obligaţiunile unui emitent, cu excepţia titlurilor de stat;
(v) 15% dîn acţiunile unei investiţii private de capital prevăzută la art. 12 aliri. (1) it. m) din Norma de
investiţii.

În cazul în care în procesul de investire se produc abateri pasive de la limitele prevăzute mai sus,
administratorul Fondului are obligaţia să corecteze aceste abateri, inclusiv prin măsuri active, în maxîmum
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30 de zile calenciaristice de la data abaterii. Ca excepţie, abaterile pasive de la limita de deţinere de maxim
10% din obligaţiunile emise ale unui singur emitent, cu excepţia titlurilor de stat, vor fi corectate in maxirn
360 de zile calendaristice de la data depăşirii.

Administratorul poate proteja portofoliul de investiţii al fondului de pensii facultative împotriva riscului
valutar si al riscului de dobândă, utilizând instrumente financiare derivate specifice, cu respectarea
prevederilor art. 17 alineatul (3) şi ale articolelor 20, 20 şi 2Ú2 din Norma de investiţii.

Administratorul poate investi activele fondului de pensii facultative numai în acele obligaţiuni sau alte titluri
de creanţă ale emitenţilor din state aparţinând Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European ori
statelor terţe, respectiv ale organisrnelor străine neguvernarnentale, care au calificativul „investment
grade". În cazul în care, după investire, aceste instrurnente financiare îşi pierd calificativul de investment
grade, adn,inistratorul va dispune măsurile de corecţie prevăzute la art. 18 alineatele (2) şi (3) din Norma de
investiţii. Excepţie de la restricţiile de rnai sus fac titlurile de stat emise de statul rornân, obligaţiunile ernise
de autorităţi ale adrninistraţiei publice locale, precurn şi obligaţiunile corporatiste ale ernitenţilor din
România, care au garanţia explicit5 şi integrală a statului român.

Adrninistratorul poate investi activele fondului de pensii facultative in obligaţiuni corporatiste emise de
emitenţi din România care îndeplinesc următoarele criterii:
- au un rating rninirn cu o treaptă sub rating României şi niciunul din calificativele de performanţ5 acordate
de Fitch, Standard&Poor's sau Moody's nu este rnai mic de BB-, BB- respectiv Ba3, sau
- sunt obligatiuni fără rating sau care au calificativul noninvestrnent grade, dar niciunul dintre calificativele
acordate de către agenţiile de rating Fitch, Standard & Poor's sau Moodys nu este rnai mic de BB-, BB-,
respectiv Ba3, si care indeplinesc curnulativ urrnătoarele criterii:
(i) acţiunile emitenţilor sunt adrnise la tranzacţionare şi se tranzacţionează pe o piaţă reglenientată din
România, state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului EconQmic European;
(ii) administratorii pot investi maximum 3% din activele fondului de pensii private;
(iii) un fond de pensii private poate deţine rnaxirnum 10% din fiecare ernisiune de obligaţiuni.

În cazul abaterilor pasive de la cerinţele de rating, adrninistratorul va dispune măsurile de corecţie
prevăzute la art. 18 alineatele (2) şi (3) din Norma de investiţii.

În procesul de investire, Administratorul respectă interdicţiile privind investiţiile Fondului prevăzute de Lege
şi de Norma de investiţii (capitolul V al Normei de investiţii).

Criteriile de sustenabilitate si durabilitate (Mediu, Social şi Guvernanţă, denumite în cele ce urmează
„ESG") ale Administratorului
Pentru a asigura performanţa pe termen lung în tolosul excţusiv al participanţilor sau, după caz, aţ
beneficiarilor, Administratorul are aşteptarea ca societăţile din portofoliul de investiţii al Fondului s5
acţioneze într-un mod responsabil în raport cu toate părţile implicate.
ln analiza internă a Administratorului se ia în calcul expunerea societ5ţilor in care investeşte la potenţialele
riscuri cu privire la problernele sociale, de guvernanţ5 şi de rnediu. Dezideratul Adrninistratorului este s5
încurajeze o transparenţă cât mai rnare a societăţilor care ar trebui să prezinte în rapoartele anuale şi
trirnestriale, riscurile asociate celor trei componente menţionate rnai sus.
ln raportările anuale ale societăţilor Adrninistratorul doreśte să fie avute în vedere urrnătoarele aspecte cu
privire la principiile ESG:
- modul în care aderarea la principiile ESG va influenţa strategia societăţii pe terrnen mediu şi lung si
măsurile propuse pentru a beneficia de aceasta tendinţ5 sau pentru a evita riscurile asociate;
- irItificarea foarte clar5 a problernelor de ESG care sunt cele rnai relevante pentru activitatea societăţii;
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- datele pre2entate in rapoartele cu privire la aceste principii sa fie complete, consistente, de încredere,
comparabile si clare;
- sa se aibă în vedere aderarea la standarde de raportare internaţionale a problemelor de ESG;
- raportarea sä fie în acord cu reglementärile legislative la nivel european (directiva europeanä cu privire la
raportarea non-financiară).

Evaluarea efectului probabil al riscurilor legate de durabilitate asupra emitenţilor din portofoliul Fondului
face parte integrantä din analiza riscurilor specifice legate de instrumentele fiecărui emitent. Această
analiză se aflä la baza deciziei de selecţie activă a instrumentelor din portofoliul Fondului, decizie prin care
se optimizează randamentul aşteptat raportat la riscul estimat. Rezultatul evaluării ca urmare a analizei ESG
poate conduce la decizia internă a Administratorului de a exclude anumiţi emitenţi din universul
investiţional al Fondului.

Riscurile asociate structurii de portofoliu propuse: proceduri de gestionare a riscurilor.
lnvestiţiile Fondului sunt supuse la riscuri legate de piaţa de capital, riscuri specifice unui emitent, riscuri
legate de ratele dobânzii, riscuri legate de ratele de schimb valutar şi riscul de credit.

Riscul de piaţă: acesta este un risc general, care afectează orice tip de investiţie. Direcţia preţurilor valorilor
mobiliare este determinată în general de trendurile pieţelor financiare şi de situaţia econQmică a
emitenţilor, care sunt ei înşişi afectaţi de situaţia generală a economiei globale şi de condiţiile economice şi
politice existente în ţările în care operează. Acest risc nu poate fi redus prin diversificare. ĺn ţări emergente
ca România riscul de piaţă este relativ mare.

Riscul specific: este riscul legat de instrumentele unui anumit emitent. În paralel cu trendurile generale de
pe pieţele financiare evenimentele care afectează specific un emitent pot afecta valoarea investiţiilor.
Diversificarea poate reduce riscul specific, dar nici chiar o selecţie foarte prudenţială a investiţiilor nu îl
poate elimina în totalitate.

Riscul de dobândă: este riscul potenţial de declin al valorii de piaţă a titlurilor şi obligaţiunilor cu venit fix din
cauza creşterii ratelor de dobândă.

Riscul de credit: este posibilitatea ca pentru un titlu sau o obligaţiune să nu se plătească dobânda sau
principalul la termen, conform condiţiilor contractuale. Riscul de credit depinde de calitatea activelor
deţinute. Reflectând un risc de credit mai mare, activele de calitate mai scăzută oferă randamente
superioare activelor cu o calitate mai ridicată.

Riscul de schimb valutar: valoarea în lei a investiţiilor poate fi afectată de ratele de schimb valutar pentru
activele deţinute în alte monede. chiar dacă v3loarea activelor respective creşte în moneda de bază,
valoarea acestora exprimată in lei poate să scadă dacă moneda respectivă se depreciază în raport cu leul.

Administratorul abordează un stil de investiţii compatibil cu obiectivele de risc ale Fondului şi aplică reguli
de diversificare prudentă a Fondului, în vederea evitării dependenţei excesive de un activ sau emitent. În
plus, diversificarea fondului contribuie în general la o scădere a volatilităţii acestuia prin reducerea riscului
speciíic.

Metode de evaluare a riscurilor investiţionale; Persoanele responsabile de luarea deciziilor şi realizarea
investiţiilor, procedurile pentru luarea deciziilor
Administratorul utilizează un sistem informatic de administrare a activelor, care controlează limitele de
expunere pe toate instrumentele, astfel incât apropierea de aceste limite este monitorizată şi semnalată
Departamentului de investiţii.
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În cazul depăşirii limitelor asumate prin politica de investiţii, Departamentul de rísc înştiinţează
Departamentul de investiţii în vederea remedieríi problernei apărute in cel mai scurt tinip posibíl.

Toate tranzacţiile sunt verificate de cel puţin 2 (două) persoane angajate ale Administratorului, din cadrul
Departamentului investiţii şi Departamentului servicii admínistrative investiţii, conforrn principiului de
segregare a iniţierii tranzacţiei de aprobarea acesteia. Departamentul de risc al Administratoruţui calculează
în mod regulat expunerea la risc şi monitorizează evoluţia acesteia. De asemenea, procedurile şi controalele
interne ale departamentelor de risc, investiţii şi financiar conduc la minimizarea riscului operaţional şi a
altor riscuri nefinanciare.

Analiza oportunităţilor de investiţii este efectuată de către Managerii de Portofoliu, angajaţi ai
Administratorului, resporisabili pentru instrurnentele cu venit fix (titluri de stat, obligaţiuni corporative şi
nstrumente ale pieţei monetare) şi pentru investiţiile în acţiuni şi alte valori mobiliare similare. În baza

analizelor se intocmesc documentele pe care Directorul de lnvestiţii le utilizează pentru fundamentarea
strategiei de investiţii pe care o prezintă în cadrul Comitetului de lnvestiţii.

Tn final, orice tranzacţie efectuată este semnată cu cel puţin 2 (două) semnături autorizate, în conformitate
cu regulile stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al societăţii şi cu Lista de
Semnături Autorizate, Persoana responsabilă cu investirea în cadrul NN Asigurări de Viaţă SA. este
Directorul de lnvestiţii. Directorul de lnvestiţii este domnul Mihai Ţânţaru, conform Deciziei ASF nr.
1392/14. 11.2019.

Modalitatea de revizuire a politicii de investiţii
Administratorul revizuieşte şi completează declaraţia privind politica de investiţii ori de câte ori intervine o
schimbare importantă în politica de investiţii sau cel puţin o dată la 3 (trei) ani, cu acordul Autorităţii de
Supraveghere Financiară — (ASF), informând participanţii referitor la noua politică investiţională.

La cerere, Administratorul pune la dispoziţia participanţilor şi beneticiarilor sau, đupă caz, reprezentanţilor
acestora declaraţia privind politica de investiţii prevăzută đe Lege.

Politica de investiţii poate fi schimbată în condiţiile Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia.

NN Asigurări de Viaţă S,A.
prin,

Gerke Witteveen Mihai Ţânţaru
Director Executiv Financiar Director lnvestitii

Tantaru Mihai
WIUEVEEN O NN ASIGURARI DE VIATA S.A.

CER<E ANNO OU INVESTITII
31(01(2022 1O4923UTC02
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