OBIECT DE ACTIVITATE SAI CERTINVEST SA
Domeniul principal de activitate al SAI Certinvest SA este: “Activitati de administrare a fondurilor”
(cod 663 CAEN).

Activitatea principală
“Activitati de administrare a fondurilor” (cod 6630 CAEN).

Activitati secundare
“6612 Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare”
“6619 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare exclusiv activitati de asigurari si fonduri de
pensii”
Obiectul exclusiv de activitate al societatii conform OUG nr. 32/2012 si regulamentele ASF emise
in aplicarea legilor, este administrarea organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare
stabilite in Romania sau in alt stat membru.
Pe langa administrarea organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare, societatea poate
administra, sub conditia autorizarii ASF, si alte organisme de plasament colectiv, denumite in
continuare AOPC pentru care acesta este subiect al supravegherii prudentiale.
Societatea va efectua si administrarea portofoliilor individuale de investitii, inclusiv a celor
detinute de catre fondurile de pensii, pe baza discretionara, conform mandatelor date de
investitori, in cazul in care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare.
Activitatile de administrare a portofoliilor colective ale organismelor aflate in administrarea
societatii constau in principal in:
a) administrarea investitiilor
b) desfasurarea de activitati privind:
1. servicii juridice şi de contabilitate aferente administrării de portofolii;
2. cererile de informare ale clientilor;
3. evaluarea portofoliului şi determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale;
4. monitorizarea conformităţii cu reglementările în vigoare;
5. menţinerea unui registru al deţinătorilor de titluri de participare;
6. distribuţia veniturilor;
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7. emiterea şi răscumpărarea titlurilor de participare;
8. ţinerea evidenţelor;

c) marketing si distributie;
Societatea va desfasura si urmatoarele activitati auxiliare si adiacente obiectului principal:
– consultanta de investitii privind unele sau mai multe instrumente financiare;
– activitatea de pastrare si administrare legata de titlurile de participare ale organismelor de
plasament colectiv.
Capital social: 6.684.322,56 6 Lei.
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