Informaţii despre Fondul de compensare a investitorilor
În corespundere cu Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital Fondul de
compensare a investitorilor este constituit şi se gestionează de către Comisia Naţională a Pieţei
Financiare cu scopul de a compensa, în condiţiile legii şi ale actelor normative ale Comisiei
Naţionale, clienţii persoane fizice ai societăţilor de investiţii în cazul incapacităţii societăţilor de
investiţii de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor, transmise
societăţilor de investiţii în contextul prestării serviciilor de investiţii şi serviciilor conexe.
Conform art.131 din Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital în cazul
incapacităţii societăţilor de investiţii de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele
financiare ale clienţilor, Fondul, în conformitate cu art.133 al Legii nr.171 din 11.07.2012
privind piaţa de capital, achită fiecărui client prejudiciat o compensaţie nu mai mare de 6 000 de
lei.
Compensaţia acoperă instrumentele financiare şi mijloacele băneşti aflate la evidenţa
contului clientului, ţinut de societatea de investiţii, existent în momentul intentării procesului de
insolvabilitate în privinţa acestei societăţi de investiţii.
Valoarea instrumentelor financiare de pe contul clientului se calculează conform ultimului
preţ de tranzacţionare al acestor instrumente financiare, existent la momentul intentării
procesului de insolvabilitate în privinţa acestei societăţi de investiţii.
Mărimea obligaţiilor societăţii de investiţii faţă de client se calculează avându-se în vedere
valoarea totală a mijloacelor băneşti şi a instrumentelor financiare ale clientului, din care se scad
creanţele clientului faţă de societatea de investiţii.
Compensaţia se achită în monedă naţională. În cazul în care societatea deţine în numele
clientului mijloace băneşti în valută străină, compensaţia se achită în monedă naţională,
echivalentul fiind determinat cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data la care
intervine cel puţin una din următoarele situaţii:
a) Comisia Naţională a Pieţei Financiare consideră că, pentru moment, societatea de
investiţii nu este aptă, din motive ce ţin de situaţia financiară, să-şi îndeplinească obligaţiile către
clienţi şi nici nu există premise pentru a considera că societatea îşi va îndeplini aceste obligaţii în
timp rezonabil;
b) instanţa de judecată a emis o hotărâre definitivă referitor la intentarea procesului de
insolvabilitate.
Din contul Fondului nu se compensează prejudiciile şi nu se achită compensaţii:
capitalul societăţii de investiţii;
unipersonal sau membrilor organului executiv
colegial şi
ai organelor de control ale societăţii de investiţii;
c) persoanelor care se află în relaţii de familie cu persoanele indicate la lit. b); d) clienţilor
profesionişti;
e) auditorului societăţii de investiţii şi angajaţilor acesteia;
f) clienţilor societăţii de investiţii care sunt direct responsabili pentru fapte ce au cauzat ori au
agravat
situaţia financiară negativă a societăţii de investiţii.
a) persoanelor care deţin o cotă de cel puţin 5% în
b) membrilor consiliului, ai organului executiv

Din contul Fondului pot fi achitate compensaţii doar clienţilor societăţilor de investiţii,
pentru care sunt prestate servicii în temeiul unor contracte încheiate după intrarea în vigoare a
Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital şi care nu se referă la instrumentele

financiare şi/sau la mijloacele băneşti transmise de către clienţi societăţilor de investiţii până la
crearea Fondului.
Din contul Fondului nu pot fi efectuate compensaţii pentru creanţele faţă de clienţi ce rezultă
dintr-o
tranzacţie cu spălare de bani şi cu finanţare a terorismului, conform hotărârii instanţei de
judecată.
Informaţii suplimentare privind activitatea Fondului, privind modul de calculare şi de
achitare a compensaţiilor şi alte informaţii referitoare la Fond se prezintă la solicitarea
investitorului.

