
 

 

 

Nr. 63 /29 martie 2013               

 

Către Bursa de Valori Bucureşti SA 

Către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 

 

Raport curent 

conform Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi Regulamentului nr. 1/2006 

privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare 

 

Data raportului: 29.03.2013 
Denumirea entităţii emitente: Fondul Închis de Investiţii STK Emergent administrat de STK Financial 
Societate de Administrare a Investiţiilor S.A. 
Sediul social:  Cluj- Napoca, Str. Heltai Gaspar, Nr.29, Jud. Cluj 
Numărul de telefon şi fax: 0264/591982 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului  RO17772595 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J12/2600/2005 
Capital social subscris şi vărsat: 913.724 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise Bursa de Valori Bucureşti 
 
 

Evenimente importante de raportat 
 
STK Financial Societate de Administrare a Investiţiilor S.A, în calitate de administrator al Fondului 
Închis de Investiţii STK Emergent, vă aduce la cunoştinţă că în şedinţa Consiliului de Administraţie din 
data de 28.03.2013 s-au hotărât următoarele: 
 
− Fondul Închis de Investiţii STK Emergent va acorda dividende în conformitate cu prevederile 
contractului de societate civilă, pe baza situaţiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu 
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). 
− Dividendul brut  este în valoare de 9 lei pentru fiecare unitate de fond emisă de Fondul Închis de 
Investiţii STK Emergent deţinută la data de identificare. Vor beneficia de dividend investitorii care deţin 
unităţi de fond la data de identificare conform registrului investitorilor ţinut de Depozitarul Central. Din 
valoarea dividendului brut se reţine impozitul pentru dividende. 
− Data de identificare  este 31.05.2013. 
− Dividendele vor fi plătite în termen de 30 de zile de la data de identificare. 
− Plata dividendelor se va face prin virament bancar, într-un cont în lei deschis la o bancă din 
România conform procedurii de mai jos. 
 
Procedura de plată a dividendelor. 
 
1. Pentru investitorii persoane fizice: 
- solicitare scrisă semnată de către investitor, în care se vor preciza banca şi codul IBAN al contului 
deschis pe numele investitorului; Investitorii sunt rugaţi să precizeze în solicitare numărul de telefon la 
care pot fi contactaţi în eventualitatea unor clarificări. 
- copia actului de identitate, 
- copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existenţa contului pe 
numele investitorului, cu precizarea codului IBAN. 
Documentaţia poate fi transmisă prin: 
- poştă la sediul societăţii de administrare din Cluj-Napoca, str. Heltai Gaspar, nr. 29, Jud Cluj 
- fax la numărul de 0264591982 
- e-mail la adresa office@stk.ro 



 

 

 
2. Pentru investitorii persoane juridice: 
- solicitare în original semnată de reprezentantul legal al societăţii şi ştampilată cu ştampila societăţii, 
în care se vor preciza banca şi codul IBAN al contului deschis pe numele societăţii; Investitorii sunt 
rugaţi să precizeze în solicitare numărul de telefon la care pot fi contactaţi în eventualitatea unor 
clarificări. 
- certificat constatator în original (nu mai vechi de 30 de zile), 
- copia actului de identitate al reprezentantului legal, 
- copia certificatului de înregistrare al societăţii, 
- copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existenţa contului pe 
numele societăţii, cu precizarea codului IBAN. 
 
Documentaţia prevăzută mai sus va fi transmisă prin poştă la sediul societăţii de administrare din Cluj-
Napoca, str. Heltai Gaspar, nr. 29 jud. Cluj. 
 
3. Pentru investitorii persoane fizice sau juridice nerezidente: 
 
Documentele necesare în vederea efectuării plăţii şi modalităţile de transmitere sunt cele precizate la 
punctele 1 si 2 sau documente echivalente emise de autorităţile competente din ţara de rezidenţă a 
investitorului persoană juridică. 
Documentele prezentate într-o limba străină, cu excepţia actelor de identitate, vor fi însoţite de 
traducerea legalizată în limba română. 
 
Investitorii nerezidenţi care doresc aplicarea convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între 
România şi ţara lor de rezidenţă trebuie să transmită, odată cu solicitarea de plată a dividendelor, 
certificatul de rezidenţă fiscală în original sau copie legalizată, împreună cu traducerea în forma 
legalizată a acestuia în limba română. Dacă certificatul de rezidenţă fiscală nu este transmis împreună 
cu solicitarea de plată a dividendelor, se va reţine impozitul pe dividende în cota de 16% din suma 
brută de plată. 
 
 
Relaţii suplimentare privind plata dividendelor pot fi obţinute la sediul societăţii de administrare:  
Cluj-Napoca, str. Heltai Gaspar, nr. 29, Jud. Cluj, la numărul de telefon 0264-591982 sau pe adresa de 
email: office@stk.ro. 
 
 
 
 
Cu stimă, 
 
 
 
PASCU Nicolae 
Preşedinte al Consiliului de Administraţie 
  
 
 
                                                                                                              VEBER Kinga Johanna 
                                                                                                                 Reprezentant CCI 
 
 
 
 


