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ANEXĂ 

INFORMAȚIILE CARE TREBUIE FURNIZATE ÎN FIȘA CU INFORMAȚII ESENȚIALE PRIVIND INVESTIȚIA 

Partea A: Informații despre titularul (titularii) de proiect și proiectul de finanțare 

participativă 

(a) Identitatea, statutul juridic, structura de proprietate, membrii personalului de 

conducere și datele de contact; 

(b) Activitățile principale; produsele sau serviciile oferite; 

(c) Un hyperlink către cea mai recentă situație financiară a titularului de proiect, dacă 

este disponibilă; 

(d) Descrierea proiectului de finanțare participativă, inclusiv scopul și principalele 

caracteristici ale acestuia. 

Partea B: Principalele caracteristici ale procesului de finanțare participativă și condițiile 

pentru mobilizarea de capital sau împrumutul de fonduri, după caz 

(a) Nivelul-țintă minim al capitalului care urmează să fie mobilizat sau al fondurilor care 

urmează să fie împrumutate în cadrul unei singure oferte de finanțare participativă și 

numărul de oferte care au fost finalizate de titularul de proiect sau de furnizorul de 

finanțare participativă pentru respectivul proiect de finanțare participativă; 

(b) Termenul-limită pentru atingerea nivelului-țintă al capitalului mobilizat sau al 

fondurilor împrumutate; 

(c) Informații cu privire la consecințele în cazul în care nivelul-țintă al capitalului 

mobilizat sau al fondurilor împrumutate nu este atins până la termenul-limită; 

(d) Valoarea maximă a unei oferte de finanțare, în cazul în care diferă de nivelul-țintă al 

capitalului prevăzut la litera (a); 

(e) Valoarea fondurilor proprii cu care titularul proiectului s-a angajat să contribuie la 

proiectul de finanțare participativă; 

(f) Schimbarea structurii capitalului sau a împrumuturilor emitentului legate de oferta de 

finanțare participativă. 

Partea C: Factori de risc 

Prezentarea principalelor riscuri legate de finanțarea proiectului de finanțare participativă, de sector, 

de proiect, de titularul de proiect și de instrumentul de investiții, inclusiv a riscurilor geografice, 

dacă este cazul. 

Partea D: Informații legate de ofertele de titluri de valoare 

(a) Valoarea totală și tipul instrumentelor de investiții care urmează să fie oferite; 

(b) Prețul de subscriere; 

(c) Dacă sunt acceptate suprasubscrierile și modul în care acestea sunt alocate; 

(d) Clauzele aplicabile subscrierii și plății; 

(e) Custodia și livrarea instrumentelor de investiții către investitori; 

(f) Dacă investiția este acoperită de un garant sau de o garanție reală: 

(i) dacă garantul sau furnizorul garanției reale este o persoană juridică; 



 

RO 2  RO 

(ii) identitatea, statutul juridic și datele de contact ale garantului sau ale 

furnizorului garanției reale; 

(iii) informații privind natura și clauzele garanției personale sau reale; 

(g) Dacă este cazul, un angajament ferm de a răscumpăra titlurile de valoare și termenul 

pentru răscumpărare; 

(h) Pentru alte instrumente decât cele de capitaluri proprii, rata nominală a dobânzii, data 

de la care dobânda devine exigibilă, datele pentru plata dobânzii, data scadenței și 

randamentul aplicabil. 

Partea E: Informații privind emitentul, în cazul în care acesta este diferit de titularul de 

proiect și, prin urmare, este un SPV  

(a) Dacă între titularul de proiect și investitor este interpus un SPV; 

(b) Datele de contact ale emitentului. 

Partea F: Drepturile investitorilor 

(a) Principalele drepturi asociate titlurilor de valoare; 

(b) Restricțiile aplicabile titlurilor de valoare; 

(c) O descriere a oricărei restricții privind transferul titlurilor de valoare; 

(d) Posibilitățile de ieșire; 

(e) Pentru titlurile de capital, repartizarea capitalului și a drepturilor de vot, înainte și 

după majorarea de capital rezultată în urma ofertei (presupunând că toate titlurile de 

valoare vor fi subscrise). 

Partea G: Prezentarea informațiilor legate de contractul de împrumut 

În cazul în care oferta de finanțare participativă presupune intermedierea de credite, fișa cu 

informații esențiale privind investiția trebuie să cuprindă, în locul informațiilor menționate în părțile 

D, E și F, informațiile următoare: 

(a) Natura și durata contractului de credit; 

(b) Ratele dobânzilor aplicabile sau, după caz, orice altă formă de compensare a 

investitorilor; 

(c) Măsurile de minimizare a riscului, de exemplu, dacă creditul este garantat; 

(d) Calendarul de amortizare a principalului și de rambursare a dobânzilor. 

Partea H: Comisioane, informații și căi de atac 

(a) Comisioanele percepute și costurile suportate de investitor în legătură cu investiția; 

(b) Unde și cum pot fi obținute gratuit informații suplimentare despre proiectul de 

finanțare participativă, despre titularul de proiect și despre emitent; 

(c) În ce mod și cui îi poate adresa investitorul o plângere cu privire la investiție sau la 

comportamentul titularului de proiect sau cu privire la furnizorul de servicii de 

finanțare participativă. 
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