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                                                 NOTIFICARE 

 

 

STK FINANCIAL AFIA S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 3, jud. Cluj, tel./fax 
0264/591982, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 
J12/2600/12.07.2005, CUI 17772595, autorizată ca Administrator de fonduri de investiții 
alternative prin Autorizația nr. 94/28.03.2018, înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. 
PJR071AFIAA/120008, reprezentată prin dl Pascu Nicolae, director general, în calitate de 
administrator al Fondului Închis de Investiții AG CAPITAL informează investitorii că în urma 
modificării documentelor constitutive în conformitate cu prevederile: 
 

• Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative,  

• Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de 
investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară a autorizat fondul AG Capital în calitate de Fond de 
Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (FIAIR) fiind emisă Autorizația nr. 
191/08.09.2021 și înscris în Registrul A.S.F. în cadrul Secțiunii 9 – Fonduri de investiții alternative, 
Subsecțiunea I – Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail stabilite în 
România (FIAIR), cu nr. CSC09FIAIR/120007. 
 
Aceste modificări nu dau dreptul la retragerea investitorilor din FIAIR AG Capital în conformitate 
cu prevederile art. 73 alin. 1 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/20201 
 
 
 

 

PASCU Nicolae 
Director general 

 
1 Art. 73. - (1) Ca urmare a modificărilor documentelor de constituire ale A.O.P.C. de tipul fondurilor închise de investiții în baza 

prezentului regulament, nu se aplică prevederile art. 155 alin. (1) coroborat cu art. 237 alin. (3) și (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 

9/2014, prevederile art. 208 alin. (3) și art. 212 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, precum și în alte situații stabilite 

prin act individual de A.S.F., după caz, cu privire la retragerea investitorilor din A.O.P.C. 
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