Buletin lunar

Diverso Europa Regional

Urmăreşte realizarea unei structuri orientative a plasamentelor de 50% în acţiuni
de pe pieţele din CEE (România, Polonia, Republica Cehă, Ungaria) precum şi
în instrumente financiare cu grad ridicat de lichiditate.

Politica de

investiţii
Obiectivul

Obiectivul Fondului este căutarea unei valorizări active a resurselor colectate, pe
un orizont de administrare superior duratei minime recomandate a investiţiilor.

fondului

Avantaje

Diversificarea plasamentelor:
Activele Fondului sunt investite pe pieţele
monetare, de obligaţiuni şi acţiuni, atât pe cele
româneşti, dar şi pe cele din CEE, prin delegarea
activităţii de administrare a investiţiilor către IKSKB. Acces la obligaţiuni de stat sau corporative.

pentru investitori

Informații despre fond
Data Activ Net

31-Jan-15

Data Lansare

19-Mar-09

Activ net (mil. RON)

29.92

Valoare titlu (RON)

148.03

Nr. Investitori
Grad de risc

Randamente:
Datorate în principal investiţiilor în acţiuni
tranzacţionate pe piaţă locală şi europeană, dar
corelat cu asumarea unui risc mediu. Echilibrul
este menţinut prin investiţiile în instrumente
monetare şi obligaţiuni.

Evoluția unității de fond de la lansare

Structura portofoliului

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

255
4 (Mediu)

Sursa: BRD Asset Management

Performanța
Perioada
Performanța%

Comisioane
Ultima
lună

Ultimele
3 luni

Ultimele
6 luni

Ultimul
an

De la
inființare

0.18%

-0.88%

0.74%

1.78%

48.02%

Subscriere*
Răscumpărare

2.5%
0%

*negociabil pentru sume mai mari de
10.000 ron

Sursa: BRD Asset Management

Diverso Europa Regional Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400056 prin Decizie autorizare ASF: nr.1713/27.08.2008
Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr.1713; derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia
BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 şi înscrisă în Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.
Notificare înscrisă în registrul de evidenă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680.
Depozitar: BRD-Groupe Société Générale Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti Tel: 0213016100 Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti Tel: 0212008377
Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucureşti / ROMANIA, Tel: (+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: office@brdam.ro
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.
Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a investi in acest fond.

www.brdam.ro

Buletin lunar

Diverso Europa Regional

Urmăreşte realizarea unei structuri orientative a plasamentelor de 50% în acţiuni
de pe pieţele din CEE (România, Polonia, Republica Cehă, Ungaria) precum şi
în instrumente financiare cu grad ridicat de lichiditate.

Politica de

investiţii
Obiectivul

Obiectivul Fondului este căutarea unei valorizări active a resurselor colectate, pe
un orizont de administrare superior duratei minime recomandate a investiţiilor.

fondului

Avantaje

Diversificarea plasamentelor:
Activele Fondului sunt investite pe pieţele
monetare, de obligaţiuni şi acţiuni, atât pe cele
româneşti, dar şi pe cele din CEE, prin delegarea
activităţii de administrare a investiţiilor către IKSKB. Acces la obligaţiuni de stat sau corporative.

pentru investitori

Informații despre fond
Data Activ Net

28-Feb-15

Data Lansare

19-Mar-09

Activ net (mil. RON)

30.77

Valoare titlu (RON)

152.84

Nr. Investitori
Grad de risc

Randamente:
Datorate în principal investiţiilor în acţiuni
tranzacţionate pe piaţă locală şi europeană, dar
corelat cu asumarea unui risc mediu. Echilibrul
este menţinut prin investiţiile în instrumente
monetare şi obligaţiuni.

Evoluția unității de fond de la lansare

Structura portofoliului

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

252
4 (Mediu)

Sursa: BRD Asset Management

Performanța
Perioada
Performanța%

Comisioane
Ultima
lună

Ultimele
3 luni

Ultimele
6 luni

Ultimul
an

De la
inființare

3.24%

2.15%

2.87%

4.58%

52.82%

Subscriere*
Răscumpărare

2.5%
0%

*negociabil pentru sume mai mari de
10.000 ron

Sursa: BRD Asset Management

Diverso Europa Regional Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400056 prin Decizie autorizare ASF: nr.1713/27.08.2008
Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr.1713; derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia
BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 şi înscrisă în Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.
Notificare înscrisă în registrul de evidenă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680.
Depozitar: BRD-Groupe Société Générale Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti Tel: 0213016100 Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti Tel: 0212008377
Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucureşti / ROMANIA, Tel: (+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: office@brdam.ro
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.
Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a investi in acest fond.

www.brdam.ro

Buletin lunar

Diverso Europa Regional

Urmăreşte realizarea unei structuri orientative a plasamentelor de 50% în acţiuni
de pe pieţele din CEE (România, Polonia, Republica Cehă, Ungaria) precum şi
în instrumente financiare cu grad ridicat de lichiditate.

Politica de

investiţii
Obiectivul

Obiectivul Fondului este căutarea unei valorizări active a resurselor colectate, pe
un orizont de administrare superior duratei minime recomandate a investiţiilor.

fondului

Avantaje

Diversificarea plasamentelor:
Activele Fondului sunt investite pe pieţele
monetare, de obligaţiuni şi acţiuni, atât pe cele
româneşti, dar şi pe cele din CEE, prin delegarea
activităţii de administrare a investiţiilor către IKSKB. Acces la obligaţiuni de stat sau corporative.

pentru investitori

Informații despre fond
Data Activ Net

31-Mar-15

Data Lansare

19-Mar-09

Activ net (mil. RON)

30.84

Valoare titlu (RON)

153.22

Nr. Investitori
Grad de risc

Randamente:
Datorate în principal investiţiilor în acţiuni
tranzacţionate pe piaţă locală şi europeană, dar
corelat cu asumarea unui risc mediu. Echilibrul
este menţinut prin investiţiile în instrumente
monetare şi obligaţiuni.

Evoluția unității de fond de la lansare

Structura portofoliului

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

250
4 (Mediu)

Sursa: BRD Asset Management

Performanța
Perioada
Performanța%

Comisioane
Ultima
lună

Ultimele
3 luni

Ultimele
6 luni

Ultimul
an

De la
inființare

0.25%

3.69%

1.56%

5.98%

53.20%

Subscriere*
Răscumpărare

2.5%
0%

*negociabil pentru sume mai mari de
10.000 ron

Sursa: BRD Asset Management

Diverso Europa Regional Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400056 prin Decizie autorizare ASF: nr.1713/27.08.2008
Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr.1713; derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia
BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 şi înscrisă în Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.
Notificare înscrisă în registrul de evidenă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680.
Depozitar: BRD-Groupe Société Générale Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti Tel: 0213016100 Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti Tel: 0212008377
Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucureşti / ROMANIA, Tel: (+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: office@brdam.ro
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.
Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a investi in acest fond.

www.brdam.ro

Buletin lunar

Diverso Europa Regional

Urmăreşte realizarea unei structuri orientative a plasamentelor de 50% în acţiuni
de pe pieţele din CEE (România, Polonia, Republica Cehă, Ungaria) precum şi
în instrumente financiare cu grad ridicat de lichiditate.

Politica de

investiţii
Obiectivul

Obiectivul Fondului este căutarea unei valorizări active a resurselor colectate, pe
un orizont de administrare superior duratei minime recomandate a investiţiilor.

fondului

Avantaje

Diversificarea plasamentelor:
Activele Fondului sunt investite pe pieţele
monetare, de obligaţiuni şi acţiuni, atât pe cele
româneşti, dar şi pe cele din CEE, prin delegarea
activităţii de administrare a investiţiilor către IKSKB. Acces la obligaţiuni de stat sau corporative.

pentru investitori

Informații despre fond
Data Activ Net

30-Apr-15

Data Lansare

19-Mar-09

Activ net (mil. RON)

31.55

Valoare titlu (RON)

156.93

Nr. Investitori
Grad de risc

Randamente:
Datorate în principal investiţiilor în acţiuni
tranzacţionate pe piaţă locală şi europeană, dar
corelat cu asumarea unui risc mediu. Echilibrul
este menţinut prin investiţiile în instrumente
monetare şi obligaţiuni.

Evoluția unității de fond de la lansare

Structura portofoliului

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

251
4 (Mediu)

Sursa: BRD Asset Management

Performanța
Perioada
Performanța%

Comisioane
Ultima
lună

Ultimele
3 luni

Ultimele
6 luni

Ultimul
an

De la
inființare

2.42%

6.01%

5.08%

8.58%

56.91%

Subscriere*
Răscumpărare

2.5%
0%

*negociabil pentru sume mai mari de
10.000 ron

Sursa: BRD Asset Management

Diverso Europa Regional Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400056 prin Decizie autorizare ASF: nr.1713/27.08.2008
Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr.1713; derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia
BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 şi înscrisă în Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.
Notificare înscrisă în registrul de evidenă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680.
Depozitar: BRD-Groupe Société Générale Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti Tel: 0213016100 Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti Tel: 0212008377
Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucureşti / ROMANIA, Tel: (+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: office@brdam.ro
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.
Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a investi in acest fond.

www.brdam.ro

Buletin lunar

Diverso Europa Regional

Urmăreşte realizarea unei structuri orientative a plasamentelor de 50% în acţiuni
de pe pieţele din CEE (România, Polonia, Republica Cehă, Ungaria) precum şi
în instrumente financiare cu grad ridicat de lichiditate.

Politica de

investiţii
Obiectivul

Obiectivul Fondului este căutarea unei valorizări active a resurselor colectate, pe
un orizont de administrare superior duratei minime recomandate a investiţiilor.

fondului

Avantaje

Diversificarea plasamentelor:
Activele Fondului sunt investite pe pieţele
monetare, de obligaţiuni şi acţiuni, atât pe cele
româneşti, dar şi pe cele din CEE, prin delegarea
activităţii de administrare a investiţiilor către IKSKB. Acces la obligaţiuni de stat sau corporative.

pentru investitori

Informații despre fond
31-May-15

Data Lansare

19-Mar-09

Valoare titlu (RON)
Nr. Investitori
Grad de risc

Structura portofoliului

Evoluția unității de fond de la lansare

Data Activ Net
Activ net (mil. RON)

Randamente:
Datorate în principal investiţiilor în acţiuni
tranzacţionate pe piaţă locală şi europeană, dar
corelat cu asumarea unui risc mediu. Echilibrul
este menţinut prin investiţiile în instrumente
monetare şi obligaţiuni.

guv

31.17
155.97
251
4 (Mediu)

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

Performanța
Perioada
Performanța%

Comisioane
Ultima
lună

Ultimele
3 luni

Ultimele
6 luni

Ultimul
an

De la
inființare

-0.61%

2.05%

4.24%

5.85%

55.95%

Subscriere*
Răscumpărare

2.5%
0%

*negociabil pentru sume mai mari de
10.000 ron

Sursa: BRD Asset Management

Diverso Europa Regional Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400056 prin Decizie autorizare ASF: nr.1713/27.08.2008
Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr.1713; derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia
BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 şi înscrisă în Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.
Notificare înscrisă în registrul de evidenă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680.
Depozitar: BRD-Groupe Société Générale Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti Tel: 0213016100 Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti Tel: 0212008377
Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucureşti / ROMANIA, Tel: (+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: office@brdam.ro
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.
Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a investi in acest fond.

www.brdam.ro

Buletin lunar

BRD Diverso

Urmăreşte realizarea unei structuri orientative a plasamentelor de 50% în acţiuni
de pe pieţele din CEE (România, Polonia, Republica Cehă, Ungaria) precum şi
în instrumente financiare cu grad ridicat de lichiditate.

Politica de

investiţii
Obiectivul

Obiectivul Fondului este căutarea unei valorizări active a resurselor colectate, pe
un orizont de administrare superior duratei minime recomandate a investiţiilor.

fondului

Avantaje

Diversificarea plasamentelor:
Activele Fondului sunt investite pe pieţele
monetare, de obligaţiuni şi acţiuni, atât pe cele
româneşti, dar şi pe cele din CEE, prin delegarea
activităţii de administrare a investiţiilor către IKSKB. Acces la obligaţiuni de stat sau corporative.

pentru investitori

Informații despre fond
30-Jun-15

Data Lansare

19-Mar-09

Valoare titlu (RON)
Nr. Investitori
Grad de risc

Structura portofoliului

Evoluția unității de fond de la lansare

Data Activ Net
Activ net (mil. RON)

Randamente:
Datorate în principal investiţiilor în acţiuni
tranzacţionate pe piaţă locală şi europeană, dar
corelat cu asumarea unui risc mediu. Echilibrul
este menţinut prin investiţiile în instrumente
monetare şi obligaţiuni.

guv

30.84
154.5827
249
4 (Mediu)

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

Performanța
Perioada
Performanța%

Comisioane
Ultima
lună

Ultimele
3 luni

Ultimele
6 luni

Ultimul
an

De la
inființare

-0.89%

0.89%

4.61%

3.88%

54.57%

Subscriere*
Răscumpărare

2.5%
0%

*negociabil pentru sume mai mari de
10.000 ron

Sursa: BRD Asset Management

Diverso Europa Regional Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400056 prin Decizie autorizare ASF: nr.1713/27.08.2008
Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr.1713; derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia
BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 şi înscrisă în Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.
Notificare înscrisă în registrul de evidenă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680.
Depozitar: BRD-Groupe Société Générale Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti Tel: 0213016100 Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti Tel: 0212008377
Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucureşti / ROMANIA, Tel: (+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: office@brdam.ro
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.
Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a investi in acest fond.

www.brdam.ro

Buletin lunar

BRD Diverso

Urmăreşte realizarea unei structuri orientative a plasamentelor de 50% în acţiuni
de pe pieţele din CEE (România, Polonia, Republica Cehă, Ungaria) precum şi
în instrumente financiare cu grad ridicat de lichiditate.

Politica de

investiţii
Obiectivul

Obiectivul Fondului este căutarea unei valorizări active a resurselor colectate, pe
un orizont de administrare superior duratei minime recomandate a investiţiilor.

fondului

Avantaje

Diversificarea plasamentelor:
Activele Fondului sunt investite pe pieţele
monetare, de obligaţiuni şi acţiuni, atât pe cele
româneşti, dar şi pe cele din CEE, prin delegarea
activităţii de administrare a investiţiilor către IKSKB. Acces la obligaţiuni de stat sau corporative.

pentru investitori

Informații despre fond
Data Activ Net

31-Jul-15

Data Lansare

19-Mar-09

Activ net (mil. RON)

31,492

Valoare titlu (RON)

157,374

Nr. Investitori
Grad de risc

Randamente:
Datorate în principal investiţiilor în acţiuni
tranzacţionate pe piaţă locală şi europeană, dar
corelat cu asumarea unui risc mediu. Echilibrul
este menţinut prin investiţiile în instrumente
monetare şi obligaţiuni.

Evoluția unității de fond de la lansare

Structura portofoliului

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

251
4 ( Mediu)

Sursa: BRD Asset Management

Performanța
Perioada
Performanța%

Comisioane
Ultima
lună

Ultimele
3 luni

Ultimele
6 luni

Ultimul
an

De la
inființare

1,81%

0,28%

6,31%

7,10%

57,36%

Subscriere*
Răscumpărare

2.5%
0%

*negociabil pentru sume mai mari de
10.000 ron

Sursa: BRD Asset Management

Diverso Europa Regional Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400056 prin Decizie autorizare ASF: nr.1713/27.08.2008
Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr.1713; derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia
BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 şi înscrisă în Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.
Notificare înscrisă în registrul de evidenă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680.
Depozitar: BRD-Groupe Société Générale Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti Tel: 0213016100 Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti Tel: 0212008377
Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucureşti / ROMANIA, Tel: (+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: office@brdam.ro
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.
Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a investi in acest fond.

www.brdam.ro

Buletin lunar

BRD Diverso

Urmăreşte realizarea unei structuri orientative a plasamentelor de 50% în acţiuni
de pe pieţele din CEE (România, Polonia, Republica Cehă, Ungaria) precum şi
în instrumente financiare cu grad ridicat de lichiditate.

Politica de

investiţii
Obiectivul

Obiectivul Fondului este căutarea unei valorizări active a resurselor colectate, pe
un orizont de administrare superior duratei minime recomandate a investiţiilor.

fondului

Avantaje

Diversificarea plasamentelor:
Activele Fondului sunt investite pe pieţele
monetare, de obligaţiuni şi acţiuni, atât pe cele
româneşti, dar şi pe cele din CEE, prin delegarea
activităţii de administrare a investiţiilor către IKSKB. Acces la obligaţiuni de stat sau corporative.

pentru investitori

Informații despre fond
Data Activ Net

31-Aug-15

Data Lansare

19-Mar-09

Activ net (mil. RON)
Valoare titlu (RON)
Nr. Investitori
Grad de risc

Randamente:
Datorate în principal investiţiilor în acţiuni
tranzacţionate pe piaţă locală şi europeană, dar
corelat cu asumarea unui risc mediu. Echilibrul
este menţinut prin investiţiile în instrumente
monetare şi obligaţiuni.

Evoluția unității de fond de la lansare

Structura portofoliului

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

30.87
153.0455
255
4 ( Mediu)

Sursa: BRD Asset Management

Performanța
Perioada
Performanța%

Comisioane
Ultima
lună

Ultimele
3 luni

Ultimele
6 luni

Ultimul
an

De la
inființare

-2.75%

-1.88%

0.13%

2.58%

53.03%

Subscriere*
Răscumpărare

2.5%
0%

*negociabil pentru sume mai mari de
10.000 ron

Sursa: BRD Asset Management

Diverso Europa Regional Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400056 prin Decizie autorizare ASF: nr.1713/27.08.2008
Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr.1713; derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia
BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 şi înscrisă în Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.
Notificare înscrisă în registrul de evidenă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680.
Depozitar: BRD-Groupe Société Générale Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti Tel: 0213016100 Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti Tel: 0212008377
Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucureşti / ROMANIA, Tel: (+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: office@brdam.ro
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.
Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a investi in acest fond.

www.brdam.ro

Buletin lunar

BRD Diverso

Urmăreşte realizarea unei structuri orientative a plasamentelor de 50% în acţiuni
de pe pieţele din CEE (România, Polonia, Republica Cehă, Ungaria) precum şi
în instrumente financiare cu grad ridicat de lichiditate.

Politica de

investiţii
Obiectivul

Obiectivul Fondului este căutarea unei valorizări active a resurselor colectate, pe
un orizont de administrare superior duratei minime recomandate a investiţiilor.

fondului

Avantaje

Diversificarea plasamentelor:
Activele Fondului sunt investite pe pieţele
monetare, de obligaţiuni şi acţiuni, atât pe cele
româneşti, dar şi pe cele din CEE, prin delegarea
activităţii de administrare a investiţiilor către IKSKB. Acces la obligaţiuni de stat sau corporative.

pentru investitori

Informații despre fond
Data Activ Net

30-Sep-15

Data Lansare

19-Mar-09

Activ net (mil. RON)
Valoare titlu (RON)
Nr. Investitori
Grad de risc

Randamente:
Datorate în principal investiţiilor în acţiuni
tranzacţionate pe piaţă locală şi europeană, dar
corelat cu asumarea unui risc mediu. Echilibrul
este menţinut prin investiţiile în instrumente
monetare şi obligaţiuni.

Evoluția unității de fond de la lansare

Structura portofoliului

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

30.39
151.3299
253
4 ( Mediu)

Sursa: BRD Asset Management

Performanța
Perioada
Performanța%

Comisioane
Ultima
lună

Ultimele
3 luni

Ultimele
6 luni

Ultimul
an

De la
inființare

-1.12%

-2.10%

-1.23%

0.31%

51.31%

Subscriere*
Răscumpărare

2.5%
0%

*negociabil pentru sume mai mari de
10.000 ron

Sursa: BRD Asset Management

Diverso Europa Regional Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400056 prin Decizie autorizare ASF: nr.1713/27.08.2008
Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr.1713; derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia
BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 şi înscrisă în Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.
Notificare înscrisă în registrul de evidenă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680.
Depozitar: BRD-Groupe Société Générale Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti Tel: 0213016100 Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti Tel: 0212008377
Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucureşti / ROMANIA, Tel: (+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: office@brdam.ro
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.
Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a investi in acest fond.

www.brdam.ro

Buletin lunar

BRD Diverso

Urmăreşte realizarea unei structuri orientative a plasamentelor de 50% în acţiuni
de pe pieţele din CEE (România, Polonia, Republica Cehă, Ungaria) precum şi
în instrumente financiare cu grad ridicat de lichiditate.

Politica de

investiţii
Obiectivul

Obiectivul Fondului este căutarea unei valorizări active a resurselor colectate, pe
un orizont de administrare superior duratei minime recomandate a investiţiilor.

fondului

Avantaje

Diversificarea plasamentelor:
Activele Fondului sunt investite pe pieţele
monetare, de obligaţiuni şi acţiuni, atât pe cele
româneşti, dar şi pe cele din CEE, prin delegarea
activităţii de administrare a investiţiilor către IKSKB. Acces la obligaţiuni de stat sau corporative.

pentru investitori

Informații despre fond
Data Activ Net

31-Oct-15

Data Lansare

19-Mar-09

Activ net (mil. RON)
Valoare titlu (RON)
Nr. Investitori
Grad de risc

Randamente:
Datorate în principal investiţiilor în acţiuni
tranzacţionate pe piaţă locală şi europeană, dar
corelat cu asumarea unui risc mediu. Echilibrul
este menţinut prin investiţiile în instrumente
monetare şi obligaţiuni.

Evoluția unității de fond de la lansare

Structura portofoliului

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

30.50
152.646
250
4 ( Mediu)

Sursa: BRD Asset Management

Performanța
Perioada
Performanța%

Comisioane
Ultima
lună

Ultimele
3 luni

Ultimele
6 luni

Ultimul
an

De la
inființare

0.87%

-3.00%

-2.73%

2.21%

52.63%

Subscriere*
Răscumpărare

2.5%
0%

*negociabil pentru sume mai mari de
10.000 ron

Sursa: BRD Asset Management

Diverso Europa Regional Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400056 prin Decizie autorizare ASF: nr.1713/27.08.2008
Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr.1713; derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia
BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 şi înscrisă în Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.
Notificare înscrisă în registrul de evidenă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680.
Depozitar: BRD-Groupe Société Générale Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti Tel: 0213016100 Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti Tel: 0212008377
Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucureşti / ROMANIA, Tel: (+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: office@brdam.ro
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.
Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a investi in acest fond.

www.brdam.ro

Buletin lunar

BRD Diverso

Urmăreşte realizarea unei structuri orientative a plasamentelor de 50% în acţiuni
de pe pieţele din CEE (România, Polonia, Republica Cehă, Ungaria) precum şi
în instrumente financiare cu grad ridicat de lichiditate.

Politica de

investiţii
Obiectivul

Obiectivul Fondului este căutarea unei valorizări active a resurselor colectate, pe
un orizont de administrare superior duratei minime recomandate a investiţiilor.

fondului

Avantaje

Diversificarea plasamentelor:
Activele Fondului sunt investite pe pieţele
monetare, de obligaţiuni şi acţiuni, atât pe cele
româneşti, dar şi pe cele din CEE, prin delegarea
activităţii de administrare a investiţiilor către IKSKB. Acces la obligaţiuni de stat sau corporative.

pentru investitori

Informații despre fond
Data Activ Net

30-Nov-15

Data Lansare

19-Mar-09

Activ net (mil. RON)
Valoare titlu (RON)
Nr. Investitori
Grad de risc

Randamente:
Datorate în principal investiţiilor în acţiuni
tranzacţionate pe piaţă locală şi europeană, dar
corelat cu asumarea unui risc mediu. Echilibrul
este menţinut prin investiţiile în instrumente
monetare şi obligaţiuni.

Evoluția unității de fond de la lansare

Structura portofoliului

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

30.45
152.3649
249
4 ( Mediu)

Sursa: BRD Asset Management

Performanța
Perioada
Performanța%

Comisioane
Ultima
lună

Ultimele
3 luni

Ultimele
6 luni

Ultimul
an

De la
înființare

-0.18%

-0.44%

-2.31%

1.83%

52.35%

Subscriere*
Răscumpărare

2.5%
0%

*negociabil pentru sume mai mari de
10.000 ron

Sursa: BRD Asset Management

Diverso Europa Regional Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400056 prin Decizie autorizare ASF: nr.1713/27.08.2008
Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr.1713; derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia
BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 şi înscrisă în Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.
Notificare înscrisă în registrul de evidenă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680.
Depozitar: BRD-Groupe Société Générale Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti Tel: 0213016100 Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti Tel: 0212008377
Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucureşti / ROMANIA, Tel: (+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: office@brdam.ro
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.
Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a investi in acest fond.

www.brdam.ro

Buletin lunar

BRD Diverso

Urmăreşte realizarea unei structuri orientative a plasamentelor de 50% în acţiuni
de pe pieţele din CEE (România, Polonia, Republica Cehă, Ungaria) precum şi
în instrumente financiare cu grad ridicat de lichiditate.

Politica de

investiţii
Obiectivul

Obiectivul Fondului este căutarea unei valorizări active a resurselor colectate, pe
un orizont de administrare superior duratei minime recomandate a investiţiilor.

fondului

Avantaje

Diversificarea plasamentelor:
Activele Fondului sunt investite pe pieţele
monetare, de obligaţiuni şi acţiuni, atât pe cele
româneşti, dar şi pe cele din CEE, prin delegarea
activităţii de administrare a investiţiilor către IKSKB. Acces la obligaţiuni de stat sau corporative.

pentru investitori

Informații despre fond
Data Activ Net

31-Dec-15

Data Lansare

19-Mar-09

Activ net (mil. RON)

30.32

Valoare titlu (RON)

152.17

Nr. Investitori
Grad de risc

Randamente:
Datorate în principal investiţiilor în acţiuni
tranzacţionate pe piaţă locală şi europeană, dar
corelat cu asumarea unui risc mediu. Echilibrul
este menţinut prin investiţiile în instrumente
monetare şi obligaţiuni.

Evoluția unității de fond de la lansare

Structura portofoliului

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

246
4 ( Mediu)

Sursa: BRD Asset Management

Performanța
Perioada
Performanța%

Comisioane
Ultima
lună

Ultimele
3 luni

Ultimele
6 luni

Ultimul
an

De la
înființare

-0.13%

0.56%

-1.56%

2.98%

52.15%

Subscriere*
Răscumpărare

2.5%
0%

* negociabil în funcție de suma investită

Sursa: BRD Asset Management

Diverso Europa Regional Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400056 prin Decizie autorizare ASF: nr.1713/27.08.2008
Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr.1713; derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia
BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 şi înscrisă în Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.
Notificare înscrisă în registrul de evidenă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680.
Depozitar: BRD-Groupe Société Générale Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti Tel: 0213016100 Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti Tel: 0212008377
Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucureşti / ROMANIA, Tel: (+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: office@brdam.ro
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.
Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a investi in acest fond.

www.brdam.ro

