
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTĂ DE INFORMARE 
 

 

S.C. STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investiţiilor S.A., anunţă pe această cale 

investitorii Fondului Deschis de Investiţii STK Europe că au fost modificate documentele de 

constituire şi funcţionare ale Fondului astfel: 

 

 s-a introdus Politica de remunerare a societăţii de administrare, 

 s-a introdus Protecţia investitorilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, 

 s-a actualizat metodele de evaluare a activelor, 

 s-a introdus informaţii despre operaţiunile de finanţare cu instrumente financiare (SFT) şi 

instrumente de tip total return swap, 

 s-a actualizat datele de distribuire şi întocmire a situaţiilor contabile, 

 includerea de prevederi privind tratarea eventualelor erori și a unei limite maxime de 

toleranță a materialității erorii de calculare a activului net. 

 

Modificările documentelor sunt ca urmare a: 

 

 alinierii la prevederile Legii nr. 29/2017 și ale Regulamentului nr. 2/2018 de modificare a 

Regulamentului nr. 9/2014,  

 alinierii la prevederile Regulamentului UE nr. 2365/2015 privind transparenţa operaţiunilor 

de finanţare prin instrumente financiare şi transparenţa reutilizării şi de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 648/2012, 

 alinierii la prevederile Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

 
Investitorii Fondului Deschis de Investiţii STK Europe care nu sunt de acord cu modificările 

intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data 

publicării Notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor 

autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele 

fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 

 
 
Documentele fondului pot fi consultate de către investitorii la sediul societăţii de administrare, pe 

site-ul societăţii http://www.stk.ro/stk-europe/documente-constitutive/, sau în urma unei solicitări 

primite pe adresa de e-mail office@stk.ro. 
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