Banca Transilvania

BT Technology

Descriere
BT Technology - fond de ac?iuni cu administrare activ?
BT Technology este un fond deschis de investi?ii, plasamentele vizând ob?inerea unei structuri
a portofoliului Fondului în care o pondere de 75% din activele fondului s? fie reprezentat? de
ac?iuni tranzac?ionate pe pie?e europene ale companiilor care activeaz? sau au leg?tur? cu
domeniul tehnologiei informa?iei, spre exemplu:
(i) companii din domeniul software ?i servicii informatice (dezvoltare de software ?i aplica?ii IT,
gestionare de baze de date, consultan?? ?i servicii informatice);
(ii) produc?tori ?i distribuitori de hardware, echipamente informatice ?i echipamente de / pentru
comunica?ii;
(iii) furnizori de servicii de telecomunica?ii fixe / mobile, comunica?ii prin retea de cablu / fibr?
optic? sau l?rgime de band?;
Este unul dintre fondurile din oferta noastr? cu expunere mare pe pia?a ac?iunilor cotate ?i care
are posibilitatea oferirii unor câ?tiguri ridicate, de regul? propor?ionale cu riscurile asumate.
Fondul deschis de investi?ii BT Technology este un produs destinat investitorilor cu profil de risc
ridicat, dornici de fructificarea activelor proprii prin intermediul pie?ei ac?iunilor cotate. În
condi?iile în care pia?a ac?iunilor listate prezint? cre?teri semnificative, expunerea pe pia?a
bursier? poate permite Fondului ob?inerea unor performan?e ridicate.
Pentru a vizualiza fi?a de produs actualizat? lunar ap?sa?i aici ?i selecta?i "Rapoarte lunare-BT
Technology".
1Avantaje:
Randament armonizat cu evolu?ia societ??ilor listate pe pie?ele europene;
Poten?ial ridicat de câ?tig datorit? expunerii ridicate pe pia?a bursier?;
Lichiditate ridicat? prin plasamente diversificate.
2Costuri:
Comision de cump?rare: 0%;
Comision de r?scump?rare:
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4% pentru perioade de de?inere cuprinse între 1 - 360 zile, inclusiv;
0% pentru perioade de de?inere de peste 360 zile.
Comision administrare fond: 0.2% /lun? din media activelor nete în administrare - acest
comision este luat în considerare la calculul valorii unit??ii de fond
Fondul deschis de investitii BT Technology este înregistrat sub Nr.Reg.CNVM (ASF).
CSC06FDIR/120114, Decizie de autorizare CNVM (ASF) Nr. 76 / 13.06.2019, având cod ISIN
RO99ZS6NKCQ7. Depozitar: BRD - Groupe Societe Generale
Fondul BT Technology este înregistrat la Internal Revenue Service (IRS) SUA cu status-ul
FATCA de Entitate Sponsorizat? cu Num?rul Global Intermediar de Identificare (GIIN)
2UZSA2.00017.SF.642.
BT TECHNOLOGY este înregistrat cu codul LEI: 254900OJ88NJ1FOV5W68, cod de
identificare a entit??ilor, care st? la baza standardului global (ISO 17442) ?i identific?, în mod
unic ?i clar, informa?ii cheie apar?inând entit??ilor care sunt implicate în tranzac?ii financiare.
Investi?ia poate fi realizat? în oricare dintre unit??ile B?ncii Transilvania din ?ar?. Suma minim?
la momentul adeziunii: echivalent 1 unitate de fond.
Lista unit??ilor bancare este disponibil? aici

Profil de risc
Datorit? expunerii ridicate pe ac?iuni listate pe pie?ele europene, putem considera fondul
deschis de investi?ii BT Technology ca fiind un fond de risc ridicat. Din acest motiv este potrivit
s? optati pentru o investitie pe termen lung ?i s? pute?i beneficia ca investitor, de o anumit?
predictibilitate a bugetului personal. În acest fel nu ve?i fi for?at s? lua?i o decizie de
r?scumparare influen?at fiind de factori subiectivi. Flexibilitatea ?i lichiditatea ridicat? sunt doar
dou? dintre caracteristicile BT Technology. Este un produs potrivit de economisire si investitie,
cu atât mai mult dac? se utilizeaz? prin investi?ii succesive ?i constante în timp.

Performante
%%PERFORMANTE%%

Structura portofoliu
%%PORTOFOLIU%%

Documente si formulare
Citi?i prospectul de emisiune ?i informa?iile cheie destinate investitorilor înainte de a investi in
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acest fond.
Documente BT Technology:
Informa?ii cheie destinate investitorilor Download
Reguli ale Fondului deschis de investi?ii BT Technology Download
Prospect de emisiune al Fondului deschis de investi?ii BT Technology Download
Formulare BT Technology:
Formular adeziune Download
Formular de investi?ie Download
Formular de r?scumparare Download

Cum investesc / r?scump?r?
ACHIZI?IE (Adeziune):
Pentru a putea deveni investitor în cadrul fondului deschis de investi?ii BT Technology trebuie
s? achizitiona?i, ini?ial, cel pu?in 1 unitate de fond. Cump?rarea ini?ial? de unit??i de fond se
realizeaz? prin completarea formularului de adeziune, la sediul societ??ii BT Asset
Management, str.Emil Racovi?? nr.22, Cluj-Napoca, sau la oricare dintre agen?iile B?ncii
Transilvania, urmat? de transferul sumei în Euro ce dori?i a fi investit?. Num?rul de unit??i de
fond aferente sumelor transferate se aloc? în decursul zilei lucr?toare imediat urm?toare
opera?iunii, data la care se afi?eaz? ?i valoarea unit??ii de fond pentru data opera?iunii.
A?adar, pe Formularul de Adeziune sau Ordinul de Plat? nu se specific? num?rul de unit??i de
fond achizi?ionate.
Nu se percepe comision de subscriere la fondurile BT Asset Management SAI. În cazul
transferurilor bancare efectuate din unit??ile B?ncii Transilvania, nu se percepe comision bancar
de transfer.
Banca Transilvania:
Achizi?ia unit??ilor de fond, ulterioar? adeziunii, poate fi realizat? de la orice unitate a B?ncii
Transilvania din ?ar? prin virament bancar în contul BT TECHNOLOGY
: RO64BTRLEURINCS000796301.
FACILITATE:
Clien?ii Banca Transilvania cu serviciul BT24 Internet Banking activ ?i care ?i-au dat acordul la
momentul semn?rii formularului de adeziune c? doresc s? utilizeze respectivul formular ?i pentru
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investi?ii ulterioare, pot realiza opera?iuni de investi?ie pe canale electronice (BT24 Internet
Banking / Mobile Banking).
În cazul subscrierilor de unit??i de fond ulterioare, efectuate prin virament bancar, inclusiv
electronic, pentru investitorii care la aderarea la fond ?i-au dat semn?tura ?i pentru subscrieri
ulterioare, NU mai este necesar? completarea ?i semnarea unui formular, investitorii având
obliga?ia de a completa în rubrica "Explica?ii" a ordinului de plat? datele de identificare (num?r
cont de investi?ie deschis la Fond, nume titular/împutericit, nume fond) începând, în mod
obligatoriu cu num?rul contului de investi?ie. În cazul necomplet?rii corespunz?toare a ordinului
de plat?, BT Asset Management SAI SA nu î?i asum? nici o r?spundere pentru eventualele
întârzieri de alocare a unit??ilor de fond.
Pre?ul de emisiune la care are loc subscrierea este cel valabil în ziua în care banii sunt
înregistra?i în contul colector al Fondului.
VÂNZARE (R?scumparare):
Dori?i s? v? r?scump?ra?i investi?ia? Nimic mai simplu!
Unit??ile de fond pot fi r?scumparate la oricare dintre unit??ile B?ncii Transilvania din ?ar? prin
virament bancar în cont deschis la Banca Transilvania. Plata se realizeaz? potrivit Prospectului
de Emisiune în termen de cel mult 10 zile lucr?toare de la data înregistr?rii cererii de
r?scumparare, îns? în mod uzual acest proces dureaz? 2 zile lucr?toare. În cazul în care
solicita?i r?scumpararea, trebuie precizat? doar suma retras?, num?rul unit??ilor de fond
vândute fiind calculate de c?tre BT Asset Management SAI în ziua lucr?toare imediat urm?toare
opera?iunii (valoarea unitatii de fond reflect? activele zilei în care s-a efectuat opera?iunea,
publicarea acesteia fiind realizat? potrivit prevederilor de mai sus).
Clien?ii Banca Transilvania reziden?i, cu serviciul BT24 Internet Banking activ, pot realiza
opera?iuni de r?scumparare pe canale electronice (BT24 Internet Banking / Mobile Banking).
În cazul în care deplasarea la o unitate bancar? v? solicit? prea mult din timpul dvs., ave?i
oricând la dispozi?ie varianta oferit? de BT Asset Management SAI S.A. prin care completa?i,
semna?i ?i ?tampila?i dupa caz Formularul de R?scumparare ?i îl transmite?i în aten?ia noastr?
atât pe fax (0264.41.04.33) cât ?i în original, împreun? cu copia actului de indentitate. Num?rul
de fax trebuie s? fie cel declarat în momentul adeziunii ca fiind utilizat pentru coresponden?e
ulterioare.
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