
PROIECT DE ACT ADIŢIONAL  

LA CONTRACTUL DE SOCIETATE CIVILĂ DE CONSTITUIRE A FONDULUI DE PENSII 

ADMINISTRAT PRIVAT ÎNCHEIAT LA DATA DE 17 IULIE 2007 

 

Prezentul act adiţional este încheiat astăzi               între participanții la Fondul de Pensii Administrat Privat Alico 

Având în vedere : 

   schimbarea denumirii administratorului Fondului de Pensii Administrat Privat din ”Alico Societate de 

Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.” în “Metropolitan Life Societate de 

Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.” 

   propunerea administratorului Fondului de Pensii Administrat Privat de a modifica numele fondului 

din «Fond de Pensii Administrat Privat Alico  »  în « Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life »  

   propunerea administratorului de a modifica articolul 2 și articolul 9.1 din Contractul de societate pentru a 

reflecta modificarea denumirilor fondului și administratorului 

Participanții  hotărăsc de comun acord modificarea Contractului de Societate Civilă de Constituire a Fondului de 

Pensii Administrat Privat (“Contractul”), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

1. Articolul 2 din Contract se modifică și va avea următorul cuprins: 

“Denumirea Fondului 

Denumirea Fondului este Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life” 

2. Articolul 9.1 din contract se modifica și va avea următorul cuprins: 

“9.1 Fondul va fi administrat de  Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii 

Administrat Privat SA, cu sediul în Bucuresti, Bd. Lascar Catargiu, Europe House, nr.47-53, etaj 4, 

sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/13196/2007, cod unic de 

înregistrare 22080817, având o perioada de funcționare nelimitată, autorizată de Comisia de 

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (în prezent Autoritatea de Supraveghere Financiară) 

cod: SAP-RO-22093254, constituită în conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii 

administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare” 

 Toate celelalte clauze ale Contractului şi ale Actelor Adiţionale nemodificate prin prezentul act adiţional rămân 

neschimbate. 

Prezentul act adiţional îşi va produce efectele sub condiţia autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

 

Nume Participant        Semnătură 

 

 

Notă : Participanții care nu și-au manifestat voința în mod expres în scris, în termen de 20 de zile de la 

transmiterea prezentului act adițional se consideră că și-au dat consimtământul în mod tacit. 


