Nr. 1583/16.11.2020
Către
BURSA DE VALORI BUCUREŞTI SA
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Raport curent
conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017
privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piață
Data raportului: 16.11.2020
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 17772595
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:
Plată dividende aferente anului 2016 neridicate de investitori de la agentul de plată
STK Financial Societate de Administrare a Investiţiilor S.A. autorizată prin Decizia nr.
2731/05.10.2005, înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/120017 în calitate de
administrator al Fondului Închis de Investiţii STK Emergent înscris în Registrul A.S.F. sub nr.
CSC08FIIR/120004, informează investitorii că în sedinţa Consiliului de Administraţie din data
de 16.11.2020 s-a hotarât ca dividendele aferente anului 2016, neridicate de la agentul de
plată de către investitorii care dețienau la data 30.05.2017 (dată de identificare) unități de
fond la FÎI STK EMERGENT, să fie plătite în continuare de către FÎI STK EMERGENT, prin
intermediul societății de administrare STK FINANCIAL.
În acest scop, investitorii care nu și-au ridicat dividendele prin agentul de plată vor depune la
sediul societății de administrare următoarele documente:
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.

2. Pentru investitorii persoane juridice:
 solicitare în original semnată de reprezentantul legal al 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.
 cerificat constatator în original (nu mai vechi de 30 de zile)
 copia actului de identitate al reprezentantului legal;
 copia certificatului de înregistrare al societaţii;
 copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirma existenţa
contului pe numele societătii, cu precizarea codului IBAN.
Documentele prevăzute mai sus pot fi transmise prin:
 poştă la sediul societății de administrare din Cluj-Napoca, str. Heltai Gaspar, nr. 29, jud.
Cluj
 fax la numărul de 0264591982
 e-mail la adresa office@stk.ro.
3. Pentru investitorii persoane fizice sau juridice nerezidente:
Documentele necesare în vederea efectuării plăţii şi modalitaţile 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 limbă străină, cu excepţia actelor de identitate, vor fi însoțiţe
de traducerea legalizată în limba română.
Relaţii suplimentare pot fi obtinuţe la sediul societătii de administrare: Cluj-Napoca, str. Heltai
Gaspar, nr. 29, Jud. Cluj, la numărul de telefon 0264-591982 sau pe adresa de mail
office@stk.ro.

Cu stimă,
PASCU Nicolae
Director general
POLOŞAN Georgeta Cornelia
Ofițer conformitate

