MODIFICARI ADUSE LA PROSPECTUL SCHEMEI DE PENSII FACULTATIVE AL FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE BRD MEDIO
În urma numirii societatii Deloitte Audit S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Bld. Nicolae Titulescu nr. 1-8, Intrarea aripa de est, etaj 3, sector 1, 011141, Bucureşti, România,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/6775/1995, cod unic de înregistrare 7756924, autorizată pentru funcţionarea ca auditor financiar de către Camera Auditorilor Financiari
din România prin autorizaţia nr. 025 din data de 25.06.2001, în calitate de auditor financiar statutar pentru auditarea situaţiilor financiare ale Fondului de Pensii Facultative BRD
Medio, la sfârşitul exerciţiului financiar la 31.12.2012 se modifică Prospectul schemei de pensii facultative al Fondului de Pensii Facultative BRD Medio, administrat de BRD
Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA (BRD Pensii).
În conformitate cu prevederile Normei Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative,
procedura de modificare a prospectului schemei de pensii facultative cuprinde douã etape:
- obţinerea avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, emis de către CSSPP în baza cererii şi a documentelor depuse de administratorul
care solicitã modificarea;
- obţinerea avizului definitiv de modificare a prospectului schemei de pensii facultative emis de către CSSPP în baza cererii şi a documentelor depuse de administratorul
care solicitã modificarea.
CSSPP hotãrãşte cu privire la avizarea definitivã a modificãrii prospectului numai dupã ce administratorul face dovada obţinerii acordului majoritãţii participanţilor la
fondul de pensii facultative al cãrui prospect se modificã.
Prin acest document, BRD Pensii aduce la cunoştinţă participanţilor Fondului de Pensii Facultative BRD MEDIO modificările propuse, evidenţiate comparativ cu
prevederile din prospectul în vigoare.
În termen de 30 de zile calendaristice de la data publicãrii prezentului document, participanţii care nu sunt de acord cu modificãrile prospectului trebuie sa notifice, în
scris acest fapt administratorului BRD Pensii la adresa Splaiul Independentei nr. 15, bloc 100, tronson 1, etaj 6, sector 5, Bucureşti, România şi pot solicita transferul la un alt
fond de pensii facultative, fãrã penalitãţi de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina BRD Pensii.
Neexprimarea de obiecţii din partea participantului este consideratã acord tacit asupra modificãrilor aduse prospectului.
In cazul în care nu se obţine acordul majoritãţii participanţilor cu privire la modificãrile aduse prospectului, solicitãrile de transfer depuse ca urmare a exprimãrii
dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc.
Faţă de forma prospectului avizată anterior de către CSSPP vă propunem următoarele modificări:

1. Modificari ale Prospectulului detaliat al schemei de pensii facultative al Fondului de Pensii Facultative BRD Medio
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Textul actual

Modificare propusa

1.4 INFORMAŢII DESPRE AUDITORUL FINANCIAR STATUTAR
AL FONDULUI
 Denumire: Auditorul Fondului de Pensii este Ernst & Young
Assurance Services S.R.L
 Cod unic de înregistrare: 11909783
 Numărul şi data avizului Comisiei: Nr. 39 din 10.07.2007
 Codul de înscriere în Registrul Comisiei: AUD-RO-11922130
 Pagina de internet: http://www.ey.com/ro
7. auditorul statutar extern sau auditorul este societatea de audit membră a
Camerei Auditorilor Financiari din România, avizată de Comisie sau una din
societăţile de audit care au fost autorizate, avizate sau supuse unei proceduri
similare în vederea funcţionării ca auditor pe piaţa pensiilor dintr-un stat
membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European.
Auditorul Fondului este societatea Ernst & Young Assurance Services
S.R.L.;
2.15.7 Taxa de audit a Fondului de pensii
Cheltuielile cu taxele de auditare ale Fondului de pensii sunt estimate lunar,
înregistrate zilnic şi regularizate la data plăţii acestora conform documentelor
justificative.
Taxa de audit suportată de către fond este:.
• 0, până când activul total al fondului ajunge la valoarea de 6 000 000
lei;
• 12 000 lei anual (inclusiv TVA) când activul total al fondului de
pensii facultative va depăşi 6 000 000 lei.
Taxa de audit se va calcula începând cu anul următor atingerii pragului de 6
000 000 lei a activului total al fondului.

1.4 INFORMAŢII DESPRE AUDITORUL FINANCIAR STATUTAR AL
FONDULUI
 Denumire: Auditorul Fondului de Pensii este Deloitte Audit S.R.L.
 Cod unic de înregistrare: 7756924
 Numărul şi data avizului Comisiei: Nr. 49 din 01.08.2007
 Codul de înscriere în Registrul Comisiei: AUD-RO-7769271
 Pagina de internet: http://www.deloitte.ro
7. auditorul statutar extern sau auditorul este societatea de audit membră a
Camerei Auditorilor Financiari din România, avizată de Comisie sau una din
societăţile de audit care au fost autorizate, avizate sau supuse unei proceduri
similare în vederea funcţionării ca auditor pe piaţa pensiilor dintr-un stat
membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European.
Auditorul Fondului este societatea Deloitte Audit S.R.L.
2.15.7 Taxa de audit a Fondului de pensii
Cheltuielile cu taxele de auditare ale Fondului de pensii sunt estimate lunar,
înregistrate zilnic şi regularizate la data plăţii acestora conform documentelor
justificative.
Taxa de audit suportată de către fond este:
• 12 000 lei anual (inclusiv TVA)
Taxa de audit se va calcula începând cu anul 2012.
Eventualele majorari ale taxei de audit in cursul unui an calendaristic vor fi
suportate de catre administrator.

2. Modificarea Prospectului simplificat al schemei de pensii facultative al Fondului de Pensii Facultative BRD Medio in concordanta cu modificarile mai sus
mentionate ale Prospectului detaliat.
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