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1. Informații despre administratorul Fondului (AFIA) și relația dintre AFIA și Investitori  

1.1. Datele de identificare a AFIA:  

Fondul de Investiții Alternative STK Emergent este administrat de către Administratorul de Fonduri de 

Investiții Alternative STK FINANCIAL AFIA S.A., persoană juridică română cu sediul în Cluj Napoca, str. 

Mihai Veliciu, nr. 3, Județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub 

nr. J12/2600/12.07.2005, cod unic de înregistrare 17772595, tel./fax 0264/591982, adresa web: 

www.stk.ro. 

 

STK FINANCIAL AFIA S.A a fost autorizată în calitate de Administrator de fonduri de investiții alternative 

prin Autorizația nr. 94/28.03.2018, înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR071AFIAA/120008. 

 

AFIA administrează și FIA AG Capital. 

 

1.2. Obiectul și obiectivul administrării  

1.2.1. Administrarea are ca obiect activele Fondului de Investiții Alternative STK EMERGENT. 

1.2.2. Obiectivul principal al administrării îl constituie atragerea de fonduri de la investitori, în vederea 

investirii acestora în conformitate cu Documentele de constituire și cadrul legal aplicabil, în interesul 

exclusiv al acestora .  

1.2.3. Fondul investește în toate categoriile de active eligibile menționate la Art. 3.5. și de prevederile 

legale incidente. 

1.2.4. Procentele maxime de alocare pentru fiecare tip de activ din portofoliul Fondului sunt cele prevăzute 

la Art. 3.10 și de reglementările legale în vigoare. 

1.2.5. Calculul valorii activelor se va realiza cu respectarea metodologiei prevăzute de prevederile legale 

incidente. 

1.2.6. Pentru realizarea obiectivului administrării, AFIA se obligă să deschidă, să țină și să respecte o 

evidență specială, distinctă și adaptată a activelor administrate ale Fondului. 

 

1.3. Lista comisioanelor percepute de AFIA Investitorilor  

1.3.1. AFIA nu va percepe investitorilor nici un fel de comisioane la emisiunile ulterioare de Unități de Fond.  

 

Alte costuri și comisioane suportate de Investitori 

1.3.2. Costurile operațiunilor bancare aferente subscrierilor sau răscumpărărilor vor fi suportate de către 

Investitori.  

1.3.3. Comisioanele de intermediere ale intermediarilor prin care se face subscrierea vor fi suportate de 

către Investitori. 

 

1.4. Cheltuielile pe care AFIA este împuternicită să le efectueze pentru Fond și modalitatea de 

calcul al acestora  

1.4.1. Lista comisioanelor achitate din activul FIA 
 

(i) comisionul de administrare datorat AFIA; 
(ii) comisioanele datorate Depozitarului; 
(iii) comisionul de performanță în conformitate cu Art. 6.5. din Contractul de societate. 

(iv) comisioane de conversie a unităților de fond sau claselor de unități de fond, dacă este cazul. 
(v) comision de lichidare care va fi stabilit la momentul lichidării Fondului, conform tarifelor existente 

pe piață practicate de auditorii financiari care îndeplinesc calitatea de administratori ai lichidării. 
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Modalitatea de calcul și nivelul maxim al comisioanelor achitate din activul FIA 
(i) Comisionul de administrare fix datorat pentru fiecare lună calendaristică reprezintă 0.2% din 

valoarea activelor nete ale Fondului calculate în ultima zi a fiecărei luni. Valoarea comisionului de 

administrare nu poate depăși 0.2% din valoarea activelor nete ale Fondului calculate în ultima zi a 

fiecărei luni. Plata comisionului de administrare fix se va face din disponibilitățile bănești ale 

Fondului în prima decadă a lunii ulterioare celei pentru care s-a emis factura fiscală de către AFIA. 

(ii) Comisionul încasat de către Depozitar pentru serviciile prestate pentru Fond (depozitare, custodie, 

procesare transfer valori mobiliare, etc) în baza contractului de depozitare, este structurat și 

calculat conform grilei stabilite prin contractul de depozitare al Fondului, și va fi negociat de AFIA în 

numele Fondului în limita maximă anuală de 1% din valoarea medie lunară a activelor nete ale 

Fondului. 

(iii) Pentru performanțele fondului AFIA este îndreptățită la un comision anual de performanță de 

maxim 1.2% din activul net mediu, în cazul în care creșterea valorii unitare a activului net pe 

parcursul exercițiului financiar respectiv bonifică investitorilor un randament anualizat de cel puțin 

25%. Comisionul de performanță va fi plătit în prima decadă a exercițiului financiar următor din 

disponibilitățile bănești ale Fondului. 

 

1.4.2. Lista cheltuielilor achitate din activul FIA  

(i) cheltuieli datorate intermediarilor legate direct sau indirect de tranzacționare și/sau de 

achiziționarea/vânzarea activelor Fondului sau admiterea la tranzacționare inclusiv taxele și 

comisioanele datorate operatorilor de piață relevanți; 

(ii) speze, taxe și cheltuieli cu operațiunile și serviciile bancare; 

(iii) cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor în condițiile legii; 

(iv) cheltuieli cu cotele și tarifele datorate ASF sau altor autorități competente, precum si orice taxe sau 

alte obligații fiscale impuse ca urmare a activității Fondului; 

(v)  plata cheltuielilor cauzate de emisiunile menționate la punctele 4.1 și 4.2 și răscumpărările 

efectuate în conformitate cu punctul 4.3 din Reguli; 

(vi) plata cheltuielilor cu admiterea și menținerea la cota Bursei de Valori București; 

(vii)  cheltuieli cu orice obligații de raportare și transparență în legătură cu Fondul; 

(viii) cheltuieli cu auditul financiar pentru Fond, precum și orice cheltuieli cu serviciile non-audit, ce pot 

fi efectuate de auditorul financiar conform legislației în vigoare; 

(ix)  contravaloarea sumelor datorate în contul împrumuturilor contractate în condițiile impuse de 

regulament; 

(x) contravaloarea unităților de fond anulate (la prețul de răscumpărare);  

(xi) Cheltuieli cu evaluarea societăților necotate și a activelor imobiliare din portofoliul Fondului, 
precum și cu administrarea și întreținerea activelor imobiliare; 

(xii)  Cheltuieli juridice legate de activele și activitatea fondului. 
 

1.4.3. Cheltuielile de înființare, de distribuție, de publicitate ale Fondului sunt suportate de către AFIA. 

1.4.4. Cheltuielile se înregistrează zilnic, având în vedere următoarele: 

• repartizarea cheltuielilor nu conduce la variații semnificative în valoarea activelor unitare; 

• cheltuielile sunt planificate lunar, înregistrate zilnic în calculul valorii activului net și reglate la 

sfârșitul lunii (cheltuieli de administrare, cheltuieli de depozitare); 

• cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate și reglate periodic (cheltuieli de emisiune, alte 

comisioane decât cele descrise mai sus). 
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1.5. Responsabilitatea AFIA  

1.5.1. AFIA reprezintă legal Fondul, ale cărui active le administrează, în relația cu terții și poate întreprinde 

demersuri legale sau intra în raporturi juridice în scopul protejării intereselor deținătorilor de Unități de 

Fond. 

 

1.5.2. Responsabilitățile AFIA: 

a) să acționeze cu onestitate, competență, prudență, diligență și echitate în desfășurarea activității de 

administrare; 

 b) să acționeze în interesul Fondului și al integrității pieței; 

 c) să păstreze și să utilizeze eficient resursele și procedurile necesare pentru buna desfășurare a activității 

de administrare; 

 d) să ia toate măsurile rezonabile prevăzute de reglementările în vigoare pentru a evita conflictele de 

interese și, în cazul în care acestea nu pot fi evitate, pentru a identifica, a gestiona, a monitoriza și, după 

caz, a face publice conflictele de interese cu scopul de a le împiedica să afecteze negativ interesele 

Fondului și ale investitorilor acestora, precum și pentru a garanta că FIA pe care le administrează sunt 

tratate în mod echitabil; 

 e) să se conformeze tuturor reglementărilor aplicabile desfășurării activității de administrare; astfel încât 

să promoveze interesul F.I.A. și integritatea pieței; 

 f) să trateze toți investitorii Fondului în mod echitabil. 

 

1.5.3. Operațiuni autorizate 

AFIA este autorizată să realizeze următoarele operațiuni: 

i) să îndeplinească formalitățile legale și procedurile necesare pentru înregistrarea și funcționarea în bune 

condiții a Fondului; 

ii) să definească strategia de investiții pe termen scurt, mediu și lung; 

iii) să efectueze din proprie inițiativă plasamentul disponibilităților financiare ale Fondului în acord cu 

strategia de investiții a acestuia;  

iv) să vândă, să cumpere, să răscumpere, să gajeze, să transforme, să schimbe sau să transfere titlurile și 

valorile mobiliare și/sau drepturile aferente acestora, emise de fond sau în care acesta a investit capital, cu 

stricta respectare a dispozițiilor legale;  

v) să acorde dividende Investitorilor; 

vi) să asigure fluxul de informație, centralizarea și selectarea datelor și realizarea evidențelor necesare 

desfășurării activității fondului în condiții optime;  

vii) să țină evidența zilnică a evoluției activelor nete, a operațiunilor contabile ale fondului și a valorii 

titlurilor de participare; 

viii) să întocmească, să transmită și să publice rapoarte semestriale și anuale, potrivit dispozițiilor legale; 

ix) orice alte activități privitoare la administrarea fondului și administrarea riscurilor, conform legislației în 

vigoare. 

 

1.6.  Persoanele responsabile cu analizarea oportunităților de investiție 

Personalul Direcției de Analiză a Oportunităților Investiționale și de Plasament este responsabil cu analiza 

oportunităților investiționale.  

 

 

 



Regulile Fondului de Investiții Alternative STK Emergent  

Pagina 6 din 31 
 

 

2. Depozitarul Fondului, relația dintre AFIA și depozitar    

2.1. Datele de identificare a Depozitarului  

Depozitarul activelor fondului este BRD-Groupe Societe Generale S.A., persoană juridică română, cu sediul 
social în București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub 
nr. J40/608/1991, cod unic de înregistrare 361579, cod de identificare fiscală RO 361579, autorizata să 
acționeze în calitate de custode și depozitar conform Atestat ASF nr. 255/06.08.2008 și înscrisă în Registrul 
A.S.F. sub nr. PJR10DEPR/400007 și sub nr. PJR01INCR/400008, telefon: 0213016892 , fax: 0213016894, 
adresa de web: ww.brd.ro.  

 

2.2. Obiectul contractului de depozitare 

Depozitarul/Custodele se angajează cu respectarea Reglementărilor în Vigoare, a Documentelor F.I.A. și a 

Procedurilor de Lucru anexă la contractul de depozitare încheiat să: 

a) desfășoare servicii de depozitare pentru Activele F.I.A., inclusiv calcularea și/sau certificarea valorii 

Activelor F.I.A. la termenele stabilite în Reglementările în Vigoare și Documentele F.I.A.; 

b) păstreze în condiții de siguranță, prin intermediul serviciilor de custodie, toate Activele Deținute în 

Custodie;  

c) efectueze servicii de decontare, precum și 

d) să efectueze orice alte activități prevăzute în Contract și în Procedurile de Lucru (Anexa 2 la Contract). 

 

2.2.1. Subcustozi sau terțe părți delegate  

BRD-Groupe Societe Generale S.A. în calitate de depozitar al Fondului de Investiții Alternative STK 

Emergent  nu a transferat nici una dintre funcțiile sale de bancă depozitară unui terț.  

 

Având în vedere mecanismele piețelor, custodia instrumentelor financiare tranzacționate pe piețe externe 

nu poate funcționa decât prin intermediul unor Custozi Globali/Locali și/sau Depozitari Internaționali 

cărora BRD-Groupe Societe Generale S.A le încredințează spre păstrare activele fondului tranzacționate pe 

piețe externe.  

 

Depozitarul Fondului poate încredințat spre păstrare activele tranzacționate pe piețele externe următorilor 

subcustozi:  

 

• Euroclear Bank S.A./N.V., adresa B Boulevard du Roi Albert II, B-1210 Brussels – Belgia, tel: +32 (0)2 

326 2812, adresa web: https://www.euroclear.com/en.html; 

 

• Societe Generale,  Spółka Akcyjna Oddział w Polsce,ul, adresa Marszałkowska 111, 00-102  

WARSZAWA – Poland, tel: +48 22 528 40 00, Fax: +48 22 528 4444, adresa web: www.sgcib.pl; 

 

• Societe Generale, adresa 29 Boulevard Haussmann 75009 Paris – France, Tel: +33 1 42 14 20 00, 

adresa  web: https://www.securities-services.societegenerale.com/en/. 

 

Depozitarul poate transfera unei părți terțe (subcustode) activitatea de păstrare în siguranță a activelor 

Fondului cu respectarea reglementărilor A.S.F. în vigoare. Obligațiile depozitarului nu vor fi afectate de 

faptul că a încredințat unei terțe părți toate sau o parte din activele pe care le are în păstrare. 
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2.3. Durata contractului  

Durata contractului încheiat între A.F.I.A. și depozitar este pentru o perioada de 3 (trei) ani,  cu posibilitatea 

prelungirii tacite, dacă niciuna dintre părți nu notifică, în scris, celeilalte părți intenția de încetare a 

Contractului, cu respectarea unui termen de preaviz de 90 (nouăzeci) de zile calendaristice. 

 

2.4. Tipurile de instrucțiuni primite de Depozitar de la AFIA  

În temeiul contractului de depozitare încheiat AFIA transmite următoarele instrucțiunii către 

Depozitar/Custode: 

 

În legătură cu Fondul, AFIA transmite Depozitarului instrucțiuni corespunzătoare ce stabilesc operațiunile 

pe care Depozitarul este obligat să le urmeze cu privire la activitățile pe care le îndeplinește. Aceste 

instrucțiuni corespunzătoare sunt fie instrucțiunile generale, care autorizează efectuarea de activități 

specifice, de rutină sau care se repetă în mod frecvent, fie comunicările speciale pentru situații deosebite, 

pe baza cărora Depozitarul își exercită atribuțiile referitoare la desfășurarea serviciilor de depozitare a 

activelor Fondului conform prevederilor legale în vigoare, ale reglementărilor și instrucțiunilor emise în 

aplicarea acestora. 

 

2.5. Comisionul Depozitarului  

Contractul de depozitare va fi negociat și semnat, în numele și pe seama Fondului de AFIA, care este 

mandatată să negocieze un nivel al comisionului de depozitare în limita maximă anuală de 1% din valoarea 

medie lunară a activelor nete ale fondului. 

 

2.6. Responsabilitățile Depozitarului față de AFIA și față de Investitorii Fondului  

2.6.1. Sub rezerva pct. 2.6.2 și a prevederilor legale aplicabile, Depozitarul/Custodele: 

• răspunde față de Fond sau Investitorii Fondului pentru pierderea unui Instrument Financiar din 

custodie. Un Instrument Financiar deținut în custodie nu va fi considerat pierdut în măsura în care 

Custodele returnează fără întârziere AFIA un Instrument Financiar identic sau cu o valoare 

corespunzătoare. 

• este răspunzător conform legislației aplicabile față de Investitorii Fondului pentru pierderile 

suferite de aceștia ca urmare a neîndeplinirii intenționate sau din culpă a obligațiilor care îi revin în 

calitate de Depozitar/Custode al activelor Fondului conform Reglementărilor în Vigoare.  

• este răspunzător față de AFIA pentru daunele directe produse ca urmare a neîndeplinirii 

intenționate sau din culpă a obligațiilor de către Depozitar/Custode, astfel cum vor fi stabilite 

printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.  

2.6.2. Depozitarul/Custodele nu este răspunzător pentru nicio pierdere sau neîndeplinire/întârziere ce a 

intervenit ca rezultat al: 

• unui eveniment exterior, în afara controlului său rezonabil, ale cărui consecințe ar fi fost inevitabile 

în ciuda tuturor eforturilor sale rezonabile de a le contracara, în conformitate cu prevederile art. 

101 și 102 din Regulamentul UE nr. 231/2013 sau ca urmare a altor cauze exoneratoare de 

răspundere conform legislației aplicabile, inclusiv urmare a căderii/limitării accesului într-un sistem 

de tranzacționare sau post tranzacționare, suspendării activității/închiderii unui loc de 

tranzacționare, întreruperii rețelei de comunicații, funcționării defectuoase a serviciului de internet 

sau de telefonie mobilă sau ca urmare a efectelor actelor și reglementărilor oricărei 

autorități/organism guvernamentale sau supranaționale, autoritate de piață, autoritate de 

supraveghere sau de reglementare; 
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• primirii de la AFIA a unor instrucțiuni greșite, transmise eronat, primite cu întârziere sau ce nu pot 

fi considerate corespunzătoare sau determină refuzarea acestora de către Custode/Depozitar; 

• încălcării de către AFIA a propriilor obligații decurgând din Contract sau Reglementările în Vigoare; 

• neîndeplinirea obligațiilor de către alte entități/terți; 

• pentru niciun prejudiciu sau pierdere suportată de Fond/Investitorii Fondului ca urmare a 

invalidității sau rezoluțiunii de plin drept a tranzacțiilor de către BVB/operatorul unui alt loc de 

tranzacționare ca urmare a solicitării scrise a Depozitarului Central adresată către BVB/operatorul 

unui alt loc de tranzacționare, în conformitate cu reglementările acestuia și cu prevederile 

Contractului încheiat între BVB/operatorul unui alt loc de tranzacționare. 

 

2.7. Încetarea contractului de depozitare 

2.7.1. Calitatea S.C. BRD-Groupe Societe Generale S.A de Depozitar al Emitentului încetează la momentul 

încetării contractului de depozitare. 

2.7.2. Contractul de depozitare încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenția unei instanțe de 

judecată sau arbitraj și fără nicio formalitate suplimentare, în următoarele situații: 

a) prin denunțarea unilaterală a contractului de către oricare dintre părți; 

b) în situația retragerii autorizației/avizului de funcționare a oricărei părți de către A.S.F. și/sau B.N.R. în 

cazul Depozitarului/Custodelui; 

c) în cazul inițierii procedurilor de supraveghere sau administrare specială de către B.N.R. în cazul Băncii; 

d) în cazul inițierii procedurilor de dizolvare/lichidare sau alte proceduri similare în cazul A.F.I.A.; 

e) în cazul deschiderii procedurii falimentului a oricăreia din părți. 

f) prin acordul părților; 

g) prin rezilierea contractului. 

 

2.8. Forța majoră în cazul contractului de depozitare 

2.8.1. Exceptând cazurile în care s-a prevăzut în mod expres altfel, niciuna din Părți nu va fi răspunzătoare 

pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricărei din obligațiile 

asumate prin Contract, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță 

majoră, eveniment imprevizibil, insurmontabil, inevitabil, independent de voința Părților, care împiedică în 

mod absolut executarea obligațiilor de către una din Părți. Sunt considerate forță majoră, în scopul 

prezentei clauze, împrejurări precum: greva, război, revoluție, cutremur, pandemie, marile inundații, 

embargo, acte ale autorităților cu incidență în desfășurarea operațiunilor, întreruperi în alimentarea cu 

energie electrică sau căderi ale sistemului național de comunicații. 

2.8.2. Obligațiile de plată executabile în sume de bani sau orice alte bunuri fungibile (de exemplu, 

instrumente financiare) asumate de AFIA prin Contract nu vor fi stinse (sau altfel prejudiciate ori afectate 

negativ) de niciun eveniment de forță majoră, caz fortuit sau din orice alte motive independente de voința 

AFIA, sau de orice întârziere sau încălcare comisă de un terț. 

2.8.3. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe în scris cealaltă Parte, imediat sau în maxim 5 

(cinci) Zile Lucrătoare producerea și încetarea acestuia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în 

vederea limitării consecințelor respectivului eveniment, iar în maxim 10 (zece) Zile Lucrătoare să prezinte 

certificatul constatator emis de Camera de Comerț și Industrie a României. 

2.8.4. Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele de mai sus, a începerii și încetării cazului de forță 

majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte Părți prin neanunțarea la 

termen. 
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2.8.5. În cazul în care evenimentul de forță majoră, care obligă la suspendarea executării contractului se 

prelungesc pe o perioadă mai mare de 30 (treizeci) de zile calendaristice, fiecare Parte poate cere încetarea 

Contractului. 

 

3. Informații cu privire la Fond 

3.1. Denumirea Fondului 

Denumirea fondului de investiții alternative este STK Emergent.  

Fondul este autorizat prin Autorizația ASF nr. 232/15.11.2021 și este înscris în Registrul A.S.F. sub numărul 

CSC09FIAIR/120013. 

 

FIA STK Emergent este un fond de investiții alternative de tip închis, admis la tranzacționare pe o piață 

reglementată, destinat Investitorilor de retail și cu o politică de investiții diversificată. 

 

3.2. Moneda utilizată pentru denominare 

Fondul este denominat în lei. 

 

3.3. Obiectivele Fondului 

a) obiectivele financiare, cum ar fi creșterea de capital, obținerea de venit etc.;  

3.3.1. Fondul a fost constituit pentru a atrage fonduri de la Investitori, în vederea investirii acestora în 

conformitate cu documentele de constituire și cadrul legal aplicabil, în interesul exclusiv al acestora. 

3.3.2. Obiectivele investiționale ale Fondului sunt următoarele: 

(i) Obținerea unui randament anual minim de 25% printr-o administrare activă 

(ii) Obținerea unei rentabilități relative de 1,3 x randamentul indicelui BET; 

(iii) Investiții în active cu grad mediu de risc; 

(iv) Investiții în acțiuni cu potențial  tranzacționate pe o piață reglementată din România; 

(v) Investiții în acțiuni imobiliare. Acțiunile imobiliare sunt acțiunile emise de societăți care își 

desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor sau imobiliar ori societăți a căror activitate este legată de 

aceste domenii ori societăți a căror valoare este dată în proporție majoritară de activele imobiliare 

deținute.  

(vi) Investiții în acțiuni financiare. Acțiunile financiare sunt acțiunile emise de societăți care își 

desfășoară activitatea în domeniul financiar și acțiuni a căror valoare financiară este mai mare decât prețul 

de piață.  

(vii) Investiții în acțiuni având o capitalizare medie tranzacționate pe o piață reglementată din România; 

(viii) Investiții în acțiuni având capitalizare mare care se tranzacționează pe o piață reglementată din 

România;  

(ix) Subscrierea de acțiuni emise în cadrul unor oferte publice inițiale ale emitenților. 

(x) Investiții în acțiuni emise de societăți neadmise la tranzacționare. 

3.3.3. Fondul se adresează Investitorilor care sunt de acord cu și își însușesc politica investițională a 

Fondului. 

 

3.4. Politica de investiții  

Investițiile realizate de Fond pentru atingerea obiectivelor investiționale menționate anterior se vor realiza 
cu respectarea limitelor instituite de ASF pentru FIA cu politică de investiții diversificată. 
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3.5. Principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi 

Investițiile Fondului pot fi efectuate exclusiv în unul sau mai multe dintre următoarele active eligibile: 
a) valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare înscrise sau tranzacționate în cadrul unui loc de 
tranzacționare, din România, dintr-un stat membru; 
 
b) valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț, 
care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei să fie 
aprobată de ASF, în conformitate cu cerințele de eligibilitate din reglementările emise de ASF, și să fie 
prevăzută în regulile fondului aprobate de ASF. În sensul prezentului aliniat Fondul va efectua investiții în 
următoarele state terțe și burse din state terțe:  

• Marea Britanie (London Stock Exchange). 
 
Limitele maxime ale investițiilor efectuate în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la 
tranzacționare la bursa din țara terța menționata: 
1. Marea Britanie: până la 100 % din active Fondului cu respectarea limitelor investiționale aplicabile. 
 
c) valori mobiliare nou-emise, ce fac obiectul unei oferte publice în vederea admiterii la tranzacționare, cu 
respectarea cumulativă a următoarelor condiții: 

(i) documentele de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la 
tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare sau tranzacționarea în cadrul unei burse dintr-
un stat terț care operează regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea 
locului de tranzacționare sau a bursei să fie aprobată de ASF ori să fie prevăzută în regulile fondului 
sau în actul constitutiv al societății de investiții, aprobate de ASF; 

(ii) această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune. 
 
d) titluri de participare ale OPCVM sau FIA stabilite sau nu în state membre, cu îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiții: 

(i) FIA sunt autorizate sau înregistrate; 
(ii) activitățile FIA fac obiectul unor rapoarte periodice, care permit  evaluare a activului și a pasivului, 

a veniturilor și a operațiunilor din perioada de raportare, în concordanță cu frecvența de 
răscumpărare oferită Investitorilor, după caz; 
O.P.C.V.M. și F.I.A. asigură prin documentele constitutive sau alte documente relevante segregarea 
individuală a activelor deținute sau segregarea acestora în conturi omnibus, ce sunt reconciliate de 
către depozitarul O.P.C.V.M. /F.I.A. cel puțin cu o periodicitate similară cu frecvența de subscriere 
sau răscumpărare oferită Investitorilor respectivelor O.P.C.V.M./F.I.A. Un cont omnibus, ce poate 
cuprinde active ale mai multor clienți ai depozitarilor O.P.C.V.M./F.I.A., nu poate conține activele 
proprii ale depozitarului O.P.C.V.M./F.I.A. sau ale entității terțe delegate 

(iii) profilul FIA se înscrie în profilul de lichiditate al FIA stabilit de AFIA.  
 
e) depozite constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de 
retragere, cu o scadență care nu depășește 12 luni, cu condiția ca sediul social al instituției de credit să fie 
situat în România, într-un stat membru sau într-un stat terț, în acest ultim caz cu condiția ca instituția de 
credit să fie supusă unor reguli prudențiale echivalente acelora emise de către Uniunea Europeană; 
 
f) instrumente financiare derivate, cu decontare finală în fonduri bănești sau în acțiunea-suport a 
instrumentului, tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare sau pe o bursă dintr-un stat terț în 
sensul lit. a) și b), și/sau instrumente financiare derivate, negociate în afara piețelor reglementate, cu 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 

(i) activul-suport constă în instrumentele prevăzute în prezentul articol, precum și indici financiari, 
rata dobânzii, metale prețioase, produse energetice și cursul de schimb, în care FIA poate investi, 
potrivit obiectivelor sale de investiții, așa cum sunt prevăzute în regulile fondului sau în actul 
constitutiv al societății de investiții; 
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(ii) contrapărțile, în cadrul negocierii derulate în afara piețelor reglementate, sunt entități, subiect al 
supravegherii prudențiale, care aparțin categoriilor aprobate de ASF; 

(iii) instrumentele financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate fac obiectul unei 
evaluări zilnice și verificabile și pot fi, la inițiativa AFIA extern sau FIA autoadministrat, vândute, 
lichidate sau poziția poate fi închisă zilnic, la valoarea lor justă, printr-o tranzacție de sens contrar; 
 

g) instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, 
care sunt lichide și au o valoare care poate fi precis determinată în orice moment, cu excepția efectelor de 
comerț, cu condiția ca emisiunea sau emitentul să fie supus reglementărilor referitoare la protecția 
Investitorilor și a economiilor acestora, iar instrumentele: 

(i) să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrală, locală sau regională, de o bancă 
centrală dintr-un stat membru, de Banca Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca 
Europeană de Investiții, de o țară terță sau, în situația statelor federale, de unul dintre membrii 
componenți ai federației sau de un organism public internațional, din care fac parte unul sau mai 
multe state membre; sau 

(ii) să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe piețele reglementate, menționate la 
lit. a) și b); sau 

(iii) să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudențiale, potrivit criteriilor 
definite de legislația europeană, sau de o entitate care este subiect al unor reguli prudențiale și se 
conformează acestora, reguli validate de ASF ca fiind echivalente cu cele prevăzute de legislația 
europeană; sau 

(iv) să fie emise de alte entități care aparțin categoriilor aprobate de A.S.F., cu condiția ca investițiile în 
astfel de instrumente să fie subiect al unei protecții a Investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută 
la pct. (i), (ii) și (iii), și ca emitentul să fie o societate ale cărei capital și rezerve să se ridice la cel 
puțin echivalentul în lei a 10.000.000 euro, care își prezintă și publică situațiile financiare anuale, 
conform legislației europene aplicabile, sau o entitate care, în cadrul unui grup de societăți care 
conține una sau mai multe societăți listate, are rolul de a finanța grupul sau este o entitate 
dedicată finanțării vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de finanțare; 

 
h) părți sociale ale societăților cu răspundere limitată, reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, ale căror situații financiare anuale sunt auditate conform legii; 
 
i) valori mobiliare definite la art. 3 alin. (1) pct. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 ce 
nu sunt admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul 
unei burse dintr-un stat terț; 
 
j) valută, achiziționată pe piața internă, liber convertibilă, conform criteriilor BNR; 
 
k) titluri de stat; 
 
l) active imobiliare, cu respectarea reglementărilor ASF și ale prevederilor asumate în Documentele 
Fondului. 
 

3.6. Instrumente tehnice care pot fi folosite în administrarea portofoliului 

3.6.1. Politica de investiții a Fondului va urmări realizarea obiectivelor investiționale cu respectarea 
următoarelor reguli: 

(i) Prin administrare activă se înțelege acea strategie de management al portofoliului prin care 
administratorul face investiții cu scopul de a depăși performanța unui indice de referință, în 
cazul de față indicele de referință fiind BET.  

(ii) „Acțiuni cu potențial” sunt acele acțiuni care răspund următoarelor cerințe:  
- se tranzacționează la prețuri mai mici decât valoarea financiară a acestora calculată pe 

baza unor metodologii recunoscute și ținând seama de indicatorii medii de evaluare 
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pentru societățile din același domeniu de activitate sau ai societăților similare de pe alte 
piețe de capital; 

- sunt relativ ieftine, adică au un raport între preț și valoarea contabilă mai mic decât 
media pieței; 

- se tranzacționează la un PER mai mic decât media pieței ca urmare a creșterii 
profiturilor; PER se determină ca raport între prețul acțiunii și profitul pe acțiune realizat 
în ultimele 12 luni (profitul pe acțiune este calculat prin însumarea profiturilor realizate 
în ultimele 4 trimestre și împărțirea sumei la numărul de acțiuni emise). 

- se tranzacționează la prețuri mici în comparație cu perspectivele de creștere a 
emitentului, adică au un PEG mai mic decât 1; PEG se determină ca raport între rata de 
creștere estimată și PER.  

(iii) Acțiunile de capitalizare medie sunt cele emise de societăți a căror valoare de piață prezentă 
sau estimată se situează între 3 și 25 milioane Euro.  

(iv) Acțiuni de capitalizare mare sunt cele emise de societăți a căror valoare de piață prezentă sau 
estimată a fi atinsă pe baza rezultatelor financiare prezente este peste 30 milioane Euro sau 
peste 0.15 % din capitalizarea pieței pe care se tranzacționează. 

(v) Valoarea subscrierilor de acțiuni în cadrul unei oferte publice inițiale nu poate depăși 40% din 
activele Fondului și nici 50% din valoarea ofertei publice inițiale. 

(vi) Fondul poate efectua operațiuni de tip hedging în cazul în care rentabilitatea anuală estimată 
este de minim 25%. Operațiunile de tip hedging vor angrena activele Fondului în limita a maxim 
20% din valoarea activelor deţinute de fond în momentul constituirii poziției. 

 
3.6.2. În cadrul strategiei de administrare activă a portofoliului pot fi folosite o serie de tehnici/instrumente 

specifice, printre care:  analiză macroeconomică, analiză fundamentală, analiză tehnică, analiza 

indicatorilor de piață, analiza statistică, etc.  

 

3.7. Informațiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul (U.E.) nr. 2365/2015, coroborate cu 

Secțiunea B a aceluiași regulament 

3.7.1. Fondul poate utiliza instrumente de tipul total return swap. Prin acest tip de tranzacție deținătorul 

unui instrument financiar schimbă performanța acestuia cu performanța unor active financiare de 

referință.  

 

3.7.2. Fondul poate utiliza următoarele instrumente de tip SFT: 

a) „tranzacție de recumpărare” înseamnă o tranzacție care face obiectul unui acord prin care o 

contraparte transferă titluri, mărfuri sau drepturi garantate referitoare la proprietatea asupra 

titlurilor sau a mărfurilor în cazul în care garanția respectivă este emisă de o bursă recunoscută 

care deține drepturile asupra titlurilor sau a mărfurilor, iar acordul nu permite unei contrapărți să 

transfere sau să dea în gaj un anumit titlu sau marfă mai multor contrapărți în același timp, cu 

angajamentul de a le răscumpăra, sau titluri sau mărfuri substituite, prezentând aceleași 

caracteristici, la un preț specificat, la o dată viitoare precizată sau care urmează a fi precizată de 

entitatea care transferă, reprezentând un acord repo pentru contrapartea care vinde titlurile sau 

mărfurile și un acord reverse repo pentru contrapartea care le cumpără; 

b) „tranzacție de cumpărare-revânzare” (buy-sell back) sau „tranzacție de vânzare-recumpărare” (sell-

buy back) înseamnă o tranzacție prin care o contraparte cumpără sau vinde titluri, mărfuri sau 

drepturi garantate referitoare la proprietatea asupra titlurilor sau a mărfurilor, fiind de acord să 

vândă sau, respectiv, să cumpere înapoi titluri, mărfuri sau drepturi garantate similare, la un preț 

specificat la o dată ulterioară, această tranzacție fiind o tranzacție de cumpărare-revânzare pentru 

contrapartea care cumpără titlurile, mărfurile sau drepturile garantate și o tranzacție de vânzare-

recumpărare pentru contrapartea care le vinde, o astfel de tranzacție de cumpărare-revânzare sau 
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de vânzare-recumpărare nefiind reglementată de un acord reverse repo, în sensul punctului a) de 

mai sus; 

 

3.7.3. Fondul nu va folosi alte tipuri de instrumente SFT, decât cele menționate mai sus. Obiectul acestor 

tranzacții îl constituie categoriile de active în care fondul poate investi în conformitate cu Documentele de 

constituire. Ponderea  maximă a unui astfel de instrument financiar în activele fondului va fi de 10%, iar 

ponderea cumulată maximă va fi de 40%. 

 

3.7.4. Contrapărțile eligibile sunt contrapărțile financiare definite în Regulamentul UE 2365/2015: 

a) o firmă de investiții autorizată în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului;  

b) o instituție de credit autorizată în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului sau cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013; 

c) o întreprindere de asigurare sau o întreprindere de reasigurare autorizată în conformitate 

cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului; 

d) un OPCVM și, după caz, societatea sa de administrare, autorizate în conformitate cu 

Directiva 2009/65/CE;  

e) un FIA administrat de AFIA autorizați sau înregistrați în conformitate cu Directiva 

2011/61/UE; 

f) o instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale autorizată sau înregistrată în 

conformitate cu Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului; 

 

Contrapărțile eligibile pentru operațiuni de finanțare prin instrumente financiare vor fi selectate pe baza 

unor criterii care includ, fără a se limita Ia:  

• autoritatea de supraveghere la care este supusă contrapartea, reglementare prudențială relevantă, 

cerințe de capital, 

• soliditatea financiară,  

• structura organizatorică și resursele necesare pentru îndeplinirea serviciilor pe care trebuie să le 

furnizeze Fondului/AFIA. 

 

3.7.5. Garanțiile acceptate (activele primite de fond) în cadrul acestor tranzacții trebuie să respecte 

următoarele criterii: 

• Tipurile de active: numerar și de categoriile de active în care Fondul poate investi conform 

Documentelor de constituire; 

• Emitenții: garanția trebuie să aiba o calitate ridicată; emitenții companii fie vor avea investment 

grade fie vor fi firme foarte lichide și tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem 

alternativ de tranzacționare cu prețuri transparente; 

• Scadența: instrumentele financiare primite în garanție vor avea o maturitate care să depășească 

scadența aferentă operațiunii de finanțare; 

• Lichiditatea: garanțiile (altele decât numerarul) trebuie să fie foarte lichide și tranzacționate pe o 

piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare cu prețuri transparente, astfel 

încât să poată fi vândute rapid la un preț apropiat de cel din evaluarea anterioară vânzării;   

• Diversificarea: În scopul asigurării diversificării garanțiilor acestea vor fi luate în calcul la verificarea 

respectării limitelor investiționale aplicabile Fondului; 

• Corelația: garanția trebuie să fie emisă de o entitate independentă de contrapartida. 
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• Evaluarea: Garanțiile vor fi evaluate în conformitate cu pct. 5. Metode de evaluare a activului net al 

Fondului. În funcție de prevederile contractuale agreate pot fi utilizate marje de variație zilnice. 

 
3.7.6. Tipurile de tranzacții menționate mai sus sunt supuse riscului legal. Acestea sunt încheiate în baza 
unui contract scris, care reglementează modalitatea de soluționare a litigiilor și menționează legea 
aplicabilă și instanțele competente. În situația în care instanța identifică încheierea tranzacțiilor în anumite 
împrejurări (leziune, dol, procedură de redresare/rezoluție, tranzacție încheiată în dauna creditorilor) 
poate adopta o hotărâre în urma căreia prejudiciul să nu fie acoperit. Riscurile rezultate din aceste 
activități, precum riscul operațional, riscul de lichiditate și riscul de credit sunt prezentate la capitolul 3.9. 
din Regulile Fondului. Aceste riscuri sunt monitorizate în cadrul procesului de administrare a riscurilor.  
 
3.7.7. Activele care fac obiectul operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare (SFT) și garanțiile 
primite de Fond vor fi păstrate /ținute în custodie la depozitarul Fondului. 
 
3.7.8. Toate veniturile, obținute ca urmare a utilizării tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului, 
revin Fondului.  AFIA nu realizează venituri, direct sau indirect, din derularea acestor operațiuni. 
Comisioanele aferente utilizării tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului sunt cele specifice 
decontării instrumentelor financiare ce fac obiectul acestor operațiuni și sunt încasate de către Depozitarul 
Fondului.  
 

3.8.  Durata minimă recomandată a investițiilor 

Investiția în Unități de Fond este adresată Investitorilor care urmăresc aprecierea capitalului pe termen 

mediu și lung și care sunt dispuși să accepte riscurile asociate expunerii la investițiile realizate. Acest tip de 

investiție nu se potrivește cu profilul investitorului care nu are capacitatea de asumare a pierderilor și își 

dorește un venit constant. 

 

Durata recomandată a investiției este de minim 3 ani. Totuși, fondul fiind tranzacționat la bursă, unitățile 

de fond pot fi vândute în orice moment, însă valoarea încasată va fluctua în funcție de trendurile și 

lichiditatea pieței. Factori conjuncturali pot determina prețul unității de fond pe termen scurt cum ar fi: 

prețul acțiunilor, evoluția pieței imobiliare, ratele de schimb valutar, rata dobânzii, precum și alți factori 

macroeconomici sau geopolitici.  

 

3.9. Factorii de risc derivând din politica de investiții a fondului de investiții alternative și 

mecanisme de administrare a riscurilor 

Riscurile asociate cu investițiile Fondului sunt următoarele:  

i) Riscul de piață reprezintă riscul de pierdere pentru Fond care decurge din fluctuația valorii de piață a 
pozițiilor din portofoliul Fondului, fluctuație ce poate fi atribuită modificărilor variabilelor pieței, cum ar fi 
ratele dobânzii, ratele de schimb valutar, prețurile acțiunilor, evoluția pieței imobiliare sau solvabilitatea 
unui emitent. Fondul este expus la riscul de piață din cauza activităților sale de tranzacționare în care îți 
asumă în mod activ anumite poziții pe piețele financiare.  

 
ii) Riscul de lichiditate: este reprezentat de riscul ca pozițiile din portofoliul Fondului să nu poată fi 
vândute, lichidate sau închise cu costuri limitate într-un interval de timp rezonabil de scurt, fiind afectată 
capacitatea Fondului de a-și respecta angajamentele față de terți sau obligațiile de răscumpărare stabilite 
prin documentele constitutive. 

 
iii) Riscul de credit este riscul manifestat ca urmare a incapacității contrapărții, respectiv a unui participant, 
de  a-si îndeplini obligațiile integral, la scadență sau la un alt moment viitor. 
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iv) Riscul de curs valutar reprezintă probabilitatea de a suferi o pierdere sau o nerealizare a profiturilor 
prognozate datorită variației cursurilor valutare pe piață, într-un sens nefavorabil poziției adoptate. 

 
v) Riscul de custodie este riscul pierderii activelor care se află în  custodie  din  cauza  insolvenței, 
neglijenței  sau  gestiunii frauduloase  a  băncii  custode  sau  a  băncii  custode subordonate. 
 
vi) Riscul  operațional este riscul de pierdere pentru FIA care decurge din caracterul necorespunzător al 

proceselor interne inadecvate sau nefuncționale, erorile umane și deficiențe ale sistemelor AFIA sau din 

evenimentele externe și include riscul juridic și de documentare, precum și riscul care decurge din 

procedurile de tranzacționare, decontare și evaluare desfășurate în numele FIA. 

 

vii) Riscul legat de durabilitate înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernanță 
care, în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra 
valorii investiției. 
 
viii) Riscul legal este riscul de pierdere datorat contractelor financiare care nu sunt executorii din punct de 

vedere legal. Include și riscul de afectare a randamentului Fondului sau a condițiilor de funcționare ca 

urmare a schimbării legislației aplicabile Fondului sau instrumentelor financiare în care acesta investește. 

 

Mecanisme de administrare a riscului  
Pentru fiecare din riscurile descrise mai sus sunt instituite limite cantitative sau calitative, fiind 
monitorizată depășirea acestora, respectiv măsurile corective luate în cazul depășirii limitelor de risc. 
 
i) Riscul de piață 
Monitorizarea riscului de piață se face prin intermediul indicatorului ISRR1 calculat pe portofoliul FIA. 
Limitele ISRR trebuie să corespundă cu profilul de risc agreat pentru FIA.  

 
Administratorul de risc monitorizează lunar pentru FIA expunerile la riscul de piață și impactul acestuia 
asupra profilului de risc agreat. 
 
ii) Riscul de lichiditate 
Riscul de lichiditate se monitorizează lunar. Anual se realizează simulări de criză, în condiții normale și 
excepționale de lichiditate, care să permită evaluarea riscului de lichiditate.  
 
iii) Riscul de credit 
Pentru riscul de credit, limita de risc a FIA este reprezentată de expunerea maximă permisă de către 
documentele constitutive ale FIA respectiv.  Pentru FIA administrat riscul de credit se monitorizează zilnic.  
 
iv) Riscul valutar 
Dacă portofoliul include instrumente financiare denominate în valută atunci riscul total, calculat prin 
intermediul ISRR, va include și riscul valutar. 
 
v) Riscul de custodie 
Evaluarea custodelui se realizează de către administratorul de risc o dată pe an sau în momentul când apar 
evenimente semnificative de natură să necesite reevaluarea activității custodelui. 
 
vi) Riscul  operațional 
Riscul operațional se monitorizează prin intermediul unui index de risc. Fiecărui eveniment operațional i se 
asociază probabilitatea de apariție și coeficientul de impact asupra activității și se stabilesc limite de risc. 

 
1 ISRR reprezintă indicatorul sintetic de risc și randament (ISRR) 
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vii) Riscul legat de durabilitate 
 

a) Riscurile legate de durabilitate și rezultatul evaluării asupra randamentului FIA 
 

AFIA a realizat un studiu în care a analizat legătură dintre ESG risk rating score și randamentele companiilor 
din Stoxx 600 Europe la 3, 6, 9 luni si 1 an, pentru care există un astfel de scor. Datele au fost extrase 
trimestrial, pe o perioadă de un an, respectiv cotaţiile a 150 de companii din indicele Stoxx 600 Europe, 
extrase în ordine alfabetică. În urma regresiilor calculate, coeficientul de determinatie este nesemnificativ, 
ceea ce arată că randamantul acțiunii depinde de ESG într-o proporție foarte mică. Cu alte cuvinte, alți 
factori sunt cei care influențează randamentul acțiunilor. Studiul a analizat și influențele la nivel de sector, 
unde, din nou, nu a putut fi stabilită o corelație.  

 
Datele care au stat la baza studiului vor fi monitorizate în continuare și studiul va fi actualizat periodic.2  

 
În urma analizei efectuate de AFIA, pe baza datelor disponibile, referitoare la impactul riscurilor de 
durabilitate asupra randamentului investițiilor FIA a rezultat că nu există corelație între scorurile ESG și 
randamentele activelor financiare, prin urmare riscurile legate de durabilitate nu sunt relevante, 
neinfluentand randamentul FIA. 

 
b) Luarea în considerare a efectelor negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de 

durabilitate  
 

STK Financial AFIA nu ia în considerare potențialele efecte negative ale deciziilor de investiții pentru FIA 
administrate asupra factorilor de durabilitate din următoarele motive:  

 

• În documentele de constituire și funcționare ale FIA administrate sunt menționate tipurile de active 
eligibile în care fondurile pot investi, iar investițiile sunt în concordanță cu strategia de investiții și 
profilul de risc asumat; 

 

• FIA administrate de STK Financial AFIA nu au ca obiective realizarea de investiții durabile și nu 
promovează caracteristici de mediu sau sociale. 

 
viii) Riscul legal 

În situația în care instanța identifică încheierea tranzacțiilor în anumite împrejurări (leziune, dol, procedura 

de redresare/rezoluție, tranzacții încheiate în dauna creditorilor) poate adopta o hotărâre în urma căreia 

prejudiciul să nu fie acoperit. 

 
In cazul încălcării limitelor de risc acceptate, administratorul de risc va semnala evenimentul și riscul asociat 
conducerii societății care va dispune măsurile necesare în funcție de evenimentul în cauză. 

 

3.10. Limitele investiționale aplicabile 

3.10.1. Investițiile Fondului se vor realiza cu respectarea următoarelor limite:  
i) Fondul nu poate deține mai mult de 10% din active în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare 
emise de același emitent, cu excepția valorilor mobiliare sau a instrumentelor pieței monetare emise sau 
garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale statului membru, de un stat terț sau de 
organisme publice internaționale din care fac parte unul sau mai multe state membre.  
Limita de 10% poate fi majorată până la maximum 40%, cu condiția ca valoarea totală a valorilor mobiliare 
deținute de Fond în fiecare dintre emitenții în care are dețineri de până la 40% să nu depășească în niciun 
caz 80% din valoarea activelor sale; 

 
2 Inclusiv cu date care vor deveni disponibile pe parcurs, de exemplu scoruri ESG pentru piata romaneasca.   
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ii) Fondul nu poate deține mai mult de 50% din active în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare 
emise de entități aparținând aceluiași grup definit la art. 2 lit. j), iar în cazul grupului din care face parte 
A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A., această limită este de 40%; 
 
iii) nu poate deține mai mult de 40% din valoarea activelor sale în valori mobiliare, instrumente ale pieței 
monetare neadmise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare sau pe o bursă dintr-un stat terț, 
cu excepția titlurilor de stat și a obligațiunilor emise de Ministerul Finanțelor Publice, precum și a 
deținerilor dobândite de către respectivul F.I.A.I.R. prin lege, în cazul cărora nu se instituie limita de 
deținere; 
 
iv) expunerea la riscul de contraparte într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate tranzacționate în 
afara piețelor reglementate nu poate depăși 20% din activele sale, indiferent de contrapartea tranzacției; 
 
v) valoarea conturilor curente și a numerarului să se încadreze în maximum 20% din activele sale; limita 
poate fi depășită până la maximum 50%, cu condiția ca sumele respective să provină din emisiunea de 
titluri de participare, din plasamente ajunse la scadență sau din vânzarea de instrumente financiare din 
portofoliu, iar depășirea respectivă să nu fie pe o perioadă mai mare de 90 de zile; 
 
vi) Fondul nu poate să constituie și să dețină depozite bancare constituite la aceeași bancă reprezentând 
mai mult de 30% din activele sale; 
 
vii) Expunerea globală față de instrumentele financiare derivate nu poate depăși valoarea totală a activului 
său; 
 
viii) nu poate deține mai mult de 20% din activele sale în titluri de participare neadmise la tranzacționare în 
cadrul unui loc de tranzacționare sau pe o bursă dintr-un stat terț, emise de un singur F.I.A. destinat 
Investitorilor de retail; 
 
ix) nu poate deține mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare neadmise la tranzacționare în 
cadrul unui loc de tranzacționare sau pe o bursă dintr-un stat terț, emise de un singur F.I.A. destinat 
Investitorilor profesionali; 
 
x) nu poate deține mai mult de 50% din activele sale în titluri de participare neadmise la tranzacționare în 
cadrul unui loc de tranzacționare sau pe o bursă dintr-un stat terț, emise de alte F.I.A. de tip deschis. În 
cazul grupului din care face parte A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A., limita de deținere este de 
40% din activele sale; 
 
xi) nu poate deține mai mult de 40% din activele sale în titluri de participare emise de un singur O.P.C.V.M. 
autorizat de A.S.F. sau de o autoritate competentă națională dintr-un alt stat membru, precum și în titluri 
de participare emise de un singur organism de plasament colectiv admis la tranzacționare în cadrul unui loc 
de tranzacționare din România, alt stat membru sau pe o bursă dintr-un stat terț; 
 
xii) nu poate deține mai mult de 20% din valoarea activelor sale în părți sociale emise de societăți cu 
răspundere limitată, reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  
 
xiii) nu poate deține mai mult de 40% din activele sale in active imobiliare.  
 
xiv) nu poate acorda împrumuturi de instrumente financiare care să reprezinte mai mult de 20% din activul 
său, perioada de acordare a împrumutului neputând fi mai mare de 12 luni calendaristice, în conformitate 
cu reglementările emise de A.S.F. privind tranzacțiile în marjă și operațiunile de împrumut; limita de 20% 
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din activul său poate fi majorată până la 30%, cu aprobarea A.S.F., în condițiile stabilite de reglementările 
A.S.F.; 
 
xv) nu poate acorda împrumuturi de numerar, nu poate participa/subscrie la împrumuturi sindicalizate, nu 
poate garanta împrumuturi de numerar în favoarea unui terț, cu excepția entităților din grupul din care 
face parte F.I.A.I.R. înființat ca societate de investiții în limita a 10% din activul său și nu poate achiziționa 
direct, parțial sau integral portofolii de credite emise de alte entități financiare sau nefinanciare, cu 
excepția plasamentelor investiționale în instrumente financiare emise de instituții financiare recunoscute 
internațional, instituții de credit sau de instituții financiare nebancare autorizate de B.N.R. sau de alte bănci 
centrale dintr-un stat membru sau din state terțe; 
 
3.10.2. În cazul depășirii limitelor menționate mai sus exclusiv în situațiile independente de voința sa, AFIA 
care administrează Fondul are obligația reîncadrării în cerințele legale în termen de 30 de zile de la data 
depășirii limitei respective.  
3.10.3. Fondul poate depăși  limitele privind investițiile în instrumentele financiare care sunt incluse în 
activul său în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente acestora cu condiția ca depășirea să nu se 
întindă pe o perioadă mai mare de 90 de zile. 
3.10.4. Fondului îi este interzis: 

(i)  să efectueze vânzări în lipsă; 
(ii) să investească în instrumente financiare emise de AFIA care îl administrează; 
(iii) să încheie tranzacții având ca obiect activele din portofoliul propriu cu AFIA care îl 

administrează. 
 

3.11. Metode de calculare a nivelului de levier 

3.11.1. Conform Documentelor de Constituire și reglementărilor legale în vigoare expunerea globală față de 
instrumentele financiare derivate nu poate depăși valoarea totală a activului Fondului. 
3.11.2. Efectul de levier al unui FIA se calculează ca raport între expunerea sa și valoarea activului său. 
3.11.3. Conform Documentelor de Constituire a Fondului, în prezent, se poate crea efect de levier prin 
utilizarea instrumentelor financiare derivate. Expunerea Fondului va fi calculată în conformitate cu metoda 
brută prevăzută la articolul 7 și cu metoda angajamentului prevăzută la articolul 8 din Regulamentul UE 
231/2013.  

 
Calcularea expunerii Fondului prin metoda brută 

3.11.4. Expunerea Fondului calculată prin metoda brută este suma valorilor absolute ale tuturor pozițiilor 
evaluate, cu conversia instrumentelor financiare derivate utilizate de Fond în poziții echivalente pe activele 
suport ale acestora, utilizând metodologiile de conversie prevăzute în Regulamentul UE 231/2013, la 
articolul 7 și în anexa I. 
 
Calcularea expunerii Fondului prin metoda angajamentului 
3.11.5. Expunerea Fondului calculată prin metoda angajamentului este suma valorilor absolute ale tuturor 
pozițiilor evaluate, cu conversia fiecărei poziții pe un instrument financiar derivat utilizat de Fond în poziția 
echivalentă pe activul suport al instrumentului derivat respectiv, utilizând metodologiile de conversie 
prevăzute în Regulamentul UE 231/2013, la articolul 8 și în anexa II. 
 
3.11.6. Instrumente financiare derivate cel mai probabil a fi utilizate de FIA STK Emergent sunt contractele 
futures și instrumente financiare sub forma unor fonduri tranzacționate care oferă efect de levier față de un 
indice sau un alt activ suport. 
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4. Emisiunea, răscumpărarea și anularea Unităților de Fond  

4.1. Reguli generale privind emisiunea Unităților de Fond 
4.1.1. Fondul poate face anual emisiuni ulterioare de Unități de Fond în limita a 20% din numărul celor 
existente la sfârșitul anului calendaristic anterior. Emisiunile ulterioare pot fi derulate în prima lună 
calendaristică a fiecărui trimestru. 
4.1.2 Unitățile de Fond nou emise vor fi oferite spre subscriere în primul rând Investitorilor existenți, 
proporțional cu numărul Unităților de Fond pe care le dețin. Perioada de exercitare a dreptului de 
preferință este de minim 7 zile și maxim 30 (treizeci) zile calendaristice. AFIA va stabili perioada de 
exercitare a dreptului de preferință și îl va comunica Investitorilor prin intermediul sistemului Bursei de 
Valori București cu cel puțin 5 zile calendaristice anterioare începutului perioadei.   
4.1.3. Investitorii care beneficiază de dreptul de preferință prevăzut la Art. 4.1.2. vor fi cei înregistrați în 
registrul Investitorilor ținut de Depozitarul Central la o dată calendaristică stabilită de AFIA, numită dată de 
identificare. AFIA va comunica data de identificare prin sistemul Bursei de Valori București cu cel puțin 15 
zile calendaristice înainte de această dată. 
4.1.4. Unitățile de fond rămase nesubscrise la sfârșitul perioadei de subscriere vor fi oferite Investitorilor 
care au subscris unități de fond în cadrul perioadei de subscriere. În acest scop, AFIA va stabili o perioadă 
de subscriere de maxim 7 zile calendaristice pe care o va comunica Investitorilor prin intermediul 
sistemului Bursei de Valori București. În cazul suprasubscrierii se va face alocare pro rata. 
4.1.5. Unitățile de fond rămase nesubscrise după îndeplinirea procedurilor prevăzute la Art. 4.1.1.- 4.1.4. 
vor fi anulate. 
4.1.6. Prețul de emisiune a unității de fond va fi stabilit de către AFIA, cu luarea în considerare a pasului 
minim de preț, dimensiunii blocurilor de tranzacționare și a benzilor de lichiditate stabilite prin 
reglementările Bursei de Valori București.  
4.1.7. Subscrierea de Unități de Fond conferă subscriitorului calitatea de Investitor în cadrul Fondului. 
4.1.8. Calitatea de Investitor este deținută pe toată perioada în care Investitorul deține cel puțin o Unitate 
de Fond. 
4.1.9. Nici un Investitor nu poate subscrie o fracțiune dintr-o Unitate de Fond. 
4.1.10. Calitatea de Investitor este atestată de Extrasul de Cont emis de Depozitarul Central, la solicitarea 

Investitorului. 

4.1.11. Subscrierea se realizează prin completarea unui Formular de subscriere. 

4.1.12. Unitățile de fond vor fi integral plătite în momentul subscrierii. 

4.1.13. La subscrierea Unităților de Fond nu se percep comisioane de subscriere. 

4.1.14. Subscrierile de Unități de Fond nu pot fi revocate. 

4.1.15. Subscrierile se vor realiza exclusiv prin intermediul sistemului tehnic al Bursei de Valori București. 

 

4.2. Emisiunile extraordinare de Unități de Fond 

4.2.1. Emisiunile extraordinare sunt emisiunile prin care Fondul emite unități de fond  suplimentare față de 

cele prevăzute la Art. 4.1.1. Emisiunile extraordinare pot fi derulate în a doua lună calendaristică a fiecărui 

trimestru. 

4.2.2. Emisiunile extraordinare pot fi făcute atunci când sunt necesare fonduri suplimentare pentru 

realizarea politicii investiționale și obiectivelor Fondului. Documentul de oferta va cuprinde o justificare 

economică a emisiunii extraordinare. 

4.2.3. Emisiunile extraordinare sunt hotărâte de AFIA cu respectarea articolelor 4.1.2-4.1.3, 4.1.6-4.1.14. 

4.2.4. Emisiunile extraordinare de Unități de Fond vor fi considerate încheiate cu succes dacă la sfârşitul 

perioadei de subscriere, și-au exercitat dreptul de preferință Investitorii deținând cel puțin 50% plus 1 din 

unitățile de fond 

4.2.5. În cazul emisiunilor extraordinare încheiate cu succes și nesubscrise integral, unitățile de fond 

rămase nesubscrise la sfârșitul perioadei de subscriere vor fi oferite Investitorilor care au subscris unități de 

fond în cadrul perioadei de subscriere. În acest scop, AFIA va stabili o perioadă de subscriere de maxim 7 
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zile calendaristice pe care o va comunica Investitorilor prin intermediul sistemului Bursei de Valori 

București. În cazul suprasubscrierii se va face alocare pro rata.  

4.2.6. Unitățile de fond rămase nesubscrise după îndeplinirea procedurilor prevăzute la Art. 4.2.3. – 4.2.5. 

vor fi anulate 

4.2.7. Subscrierile se vor realiza exclusiv prin intermediul sistemului tehnic al Bursei de Valori București. 

 

4.3. Răscumpărările de Unități de Fond  

4.3.1. Fondul poate realiza, la inițiativa exclusivă a A.F.I.A., operațiuni de răscumpărare din piață a 

unităților de fond emise în limita anuală a 10% din numărul total al unităților de fond aflate în circulație la 

momentul aprobării de către A.S.F. a programului de răscumpărare, în scopul unic de diminuare a 

diferenței negative dintre prețul de piață al unității de fond și V.U.A.N. calculat de A.F.I.A. și certificat de 

depozitarul F.I.A, cu respectarea în mod corespunzător a reglementărilor A.S.F. și a celor emise de BVB. 

4.3.2. Prin derogare de la prevederile art. 17 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015, A.F.I.A. poate 

răscumpăra din piață unitățile de fond proprii la un preț inferior ultimului V.U.A.N. publicat și certificat de 

depozitarul FIA. 

4.3.3. După închiderea programului de răscumpărare a propriilor unități de fond din activul său, A.F.I.A. 

procedează la anularea integrală a unităților de fond răscumpărate de la BVB, precum și la publicarea noilor 

V.A.N. și V.U.A.N. actualizate atât pe BVB, cât și pe site-ul propriu al A.F.I.A. 

4.3.4. Unitățile de Fond nu pot fi răscumpărate de Investitori înainte de începerea fazei de lichidare a 

fondului, în mod direct sau indirect, din activele Fondului, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, iar în 

schimb Investitorii își pot înstrăina Unitățile de Fond pe care le dețin prin intermediul BVB. 

 

4.4. Răscumpărarea integrală a Unităților de Fond 

4.4.1. În cazul modificărilor semnificative ale Documentelor de Constituire la inițiativa AFIA Investitorii au 

dreptul la răscumpărarea integrală a Unităților de Fond în conformitate cu prevederile legale în cazul  în 

care nu sunt de acord cu aceste modificări.  

4.4.2. Modificările aduse Documentelor de Constituire ale Fondului sunt autorizate și/sau notificate ASF 

înainte ca acestea să producă efecte. 

4.4.3. În maximum două zile lucrătoare de la data autorizării sau notificării lor către ASF modificările aduse 

Documentelor de Constituire ale Fondului vor fi comunicate Investitorilor prin intermediul unei note de 

informare care va fi transmisă prin sistemul Bursei de Valori București, publicate pe site-ul propriu al AFIA și 

în ziarul Bursa. 

4.4.4. Dreptul la răscumpărare există numai dacă Investitorii transmit AFIA formularul de răscumpărare  în 

termen de maximum 15 zile de la data publicării notei de informare prin sistemul electronic al Bursei de 

Valori București. 

4.4.5. Răscumpărarea se realizează pe baza unui Formular de răscumpărare având conținutul prevăzut în 

Anexa 2 la Contractul de societate al Fondului. 

4.4.6. În vederea onorării cererii cuprinse în Formularul de răscumpărare, acesta se va depune de către 

fiecare investitor la sediul AFIA sau se va transmite prin email sau fax, cu condiția ca formularul de 

răscumpărare original să ajungă la sediul AFIA în cel mult 5 zile calendaristice de la data transmiterii lui prin 

email sau fax.   

4.4.7. Prețul de răscumpărare  a Unității de Fond este prețul cuvenit investitorului la data depunerii cererii 

de răscumpărare și este egal cu valoarea unitară a activului net calculată de AFIA  și certificată de 

depozitar, valabilă pentru ziua în care a fost depusă cererea de răscumpărare, din care se scad orice taxe 

legale, care potrivit legii trebuie reținute de AFIA, precum și valoarea comisioanelor bancare aferente plății 

efectuate în contul Investitorului. 
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4.4.8. Cererea de răscumpărare recepționată de AFIA nu poate fi retrasă/revocată de investitor. 

4.4.9. Plata prețului de răscumpărare se va efectua în maximum 15 zile de la înregistrarea Formularului de 

răscumpărare, prin virament bancar în contul bancar indicat de Investitor în cadrul Formularului de 

răscumpărare. 

4.4.10. Radierea Unităților de Fond răscumpărate din contul Investitorului și din evidențele Fondului ținute 

de Depozitarul Central SA se va realiza după încheierea perioadei de răscumpărare și plata prețului de 

răscumpărare către Investitor. 

 

4.5. Anularea unităților de fond 
4.5.1. Anularea unităților de fond răscumpărate se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei de 
înregistrare a cererii de răscumpărare. 
4.5.2. Anularea unităților de fond răscumpărate de pe BVB se va realiza după închiderea programului de 
răscumpărare. Noile valori ale VAN și VUAN vor fi actualizate atât pe BVB, cât și pe site-ul propriu al AFIA. 
 

4.6. Suspendarea emisiunii și/sau răscumpărării de unități de fond de către AFIA sau de către 
ASF 

 
4.6.1. Suspendarea emisiunii și/sau răscumpărării de unități de fond de către AFIA 
4.6.1.1.  În situații excepționale și numai pentru protejarea interesului deținătorilor de titluri de participare, 
A.F.I.A. poate limita sau poate suspenda temporar emisiunea și/sau răscumpărarea titlurilor de participare. 
4.6.1.2.  Situațiile excepționale ce pot determina suspendarea temporară a emisiunii și/sau răscumpărării 
titlurilor de participare se consideră a fi cel puțin următoarele circumstanțe: 
a) A.F.I.A. constată dificultăți de evaluare justă a activelor FIA din cauza existenței unui număr limitat de 
contrapărți la un nivel de preț considerat rezonabil; 
b) A.F.I.A. constată un nivel neanticipat de mare de subscrieri/răscumpărări de unități de fond, în 
conformitate cu prevederile documentului de ofertă sau regulilor FIA.; 
c) constatarea imposibilității de realizare a obiectivelor investiționale ale Fondului din motive neimputabile 
administratorului; 
d) volatilitate crescută a piețelor financiare;  
f) dezechilibru sistemic între cererea și oferta de instrumente financiare și de alte active din portofoliul FIA; 
g) dacă pentru onorarea cererilor de răscumpărare este necesară lichidarea unor active mai puțin lichide, 
pe toată perioada necesară lichidării.   
h) dacă prin onorarea cererilor s-ar crea sau s-ar accentua situații de depășire a limitelor investiționale pe 
categorii de active.  
i) dacă cererile de răscumpărare depășesc 10% din numărul total al UF aflate în circulație până la lichidarea 
activelor în vederea procurării resurselor bănești necesare onorării răscumpărărilor.  
j) Dacă prin vânzarea activelor necesare efectuării răscumpărărilor ar rezulta o variație negativă a VUAN 
>=1%. 
 
Prin excepție de la pct. 4.4.8. în acest caz Investitorul poate opta pentru retragerea cererii de 
răscumpărare.  
 
4.6.1.3. Suspendarea temporară a emisiunii și/sau răscumpărării titlurilor de participare poate interveni și 
în alte situații excepționale care pot apărea pe perioada de funcționare a Fondului și care nu au putut fi în 
mod rezonabil anticipate la data constituirii Fondului.  
4.6.1.4. Perioada inițială de suspendare poate fi prelungită în cazul în care condițiile și motivul/motivele 
suspendării se mențin. 
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4.6.2. Suspendarea emisiunii și/sau răscumpărării de unități de fond de către ASF 
4.6.2.1. Pentru protecția interesului public și al Investitorilor, ASF poate decide temporar suspendarea sau 

limitarea emisiunii și/sau răscumpărării titlurilor de participare ale Fondului. ASF poate emite reglementări 

cu privire la situațiile și condițiile în care decide temporar suspendarea sau limitarea emisiunii și/sau 

răscumpărării titlurilor de participare Fondului. 

4.6.2.2. Actul de suspendare emis de ASF specifică perioada, condițiile și motivul/motivele suspendării. ASF 

poate decide prelungirea suspendării, în cazul în care condițiile și motivul/motivele suspendării se mențin. 

4.6.2.3. În cazul în care apreciază că suspendarea nu s-a făcut cu respectarea prevederilor aplicabile sau 

prelungirea acesteia afectează interesele Investitorilor, A.S.F. este în drept să dispună încetarea 

limitării/suspendării emisiunii și răscumpărării de Unități de Fond ale Fondului. 

 

4.7. Data finală pentru achiziționarea sau răscumpărarea de Unități de Fond 

Durata Fondului este până la data de 31.12.2070. În vederea lichidării AFIA va emite o decizie de lichidare 

care va conține procedura de lichidare a Fondului. 

5. Metoda pentru determinarea valorii activelor nete ale unui FIA  

 

5.1. Valoarea activului net și valoarea unitară a activului net 

5.1.1. Valoarea activului net și valoarea unitară a activului net al Fondului se calculează lunar și ori de câte 

ori au loc perioade de subscriere şi răscumpărare de titluri de participare, de către AFIA și este certificat de 

Depozitar. 

5.1.2.  Calculul valorii unitare a activului net al Fondului se face după următoarea formulă:  

 

                                                                                             Valoarea netă a activelor fondului la acea dată      

Valoarea unitară a activului net la acea dată  =    ------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                              Număr total de unități de fond în circulație la acea data 

 

5.1.3. Valoarea activului net al Fondului se calculează prin scăderea obligațiilor din valoarea totală a 

activelor: 

Valoarea activului net al F.I.A. = Valoarea totală a activelor F.I.A. – Valoarea obligațiilor. 

 

5.2. Modalități de evaluare a instrumentelor financiare din portofoliul Fondului 

 
Instrumentele financiare admise la tranzacționare 
5.2.1. Instrumentele financiare admise la tranzacționare și tranzacționate în ultimele 30 de zile de 
tranzacționare (zile lucrătoare) pe o piață reglementată din România, dintr-un stat membru sau terț 
(acțiuni, instrumente financiare cu venit fix, instrumente ale pieței monetare, instrumente financiare 
derivate, titluri de participare emise de OPC) la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață 
principală a pieței respective aferent zilei pentru care se efectuează calculul. 
 
5.2.2.  Instrumentele financiare admise la tranzacționare și tranzacționate în ultimele 30 de zile de 
tranzacționare (zile lucrătoare) în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, 
inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau terț 
(acțiuni, instrumente financiare cu venit fix, instrumente ale pieței monetare, instrumente financiare 
derivate, titluri de participare emise de OPC) la prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de 
tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, de către operatorul respectivului 
sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. Prețul utilizat ca preț de referință 



Regulile Fondului de Investiții Alternative STK Emergent  

Pagina 23 din 31 
 

se calculează în baza activității de tranzacționare din data zilei pentru care se efectuează calculul activului, 
utilizat ca reper în deschiderea ședinței de tranzacționare din ziua următoare. 
 
5.2.3. Instrumentele financiare admise la tranzacționare pe mai multe piețe 
(i) Instrumentele financiare menționate la punctele 5.2.1 și 5.2.2 admise la tranzacționare pe mai multe 
piețe reglementate și/sau în cadrul mai multor sisteme de tranzacționare, altele decât piețele 
reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv sistemele alternative de tranzacționare din România, 
tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) se evaluează la prețul de închidere 
al secțiunii de piață considerate piață principală sau la prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor 
alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării acelui instrument financiar 
determinata pe baza volumului și a numărului de tranzacții înregistrate în anul calendaristic anterior.  

 
(ii)  În cazul în care instrumentele financiare menționate la pct. 5.2.3. (i) sunt admise și pe burse sau 
sisteme alternative de tranzacționare dintr-un stat terț, se va avea în vedere prețul pieței cu cel mai mare 
grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării. 
 
(iii) În cazul instrumentelor financiare admise la tranzacționare exclusiv pe mai multe burse și/sau sisteme 
alternative de tranzacționare din state terțe, acestea vor fi evaluate la prețul de închidere al bursei sau la 
prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și 
frecvență a tranzacționării acelui instrument financiar determinat pe baza volumului și a numărului 
tranzacțiilor înregistrate în ultimele 365 de zile, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. Calculul se 
efectuează cu o frecvență anuală, la începutul fiecărui an calendaristic.   
 
Instrumentele financiare admise la tranzacționare, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de 
tranzacționare (zile lucrătoare) 
5.2.4. Instrumentele financiare admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul  altor 
sisteme de tranzacționare, altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, 
dintr-un stat membru sau nemembru, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile 
lucrătoare), se evaluează începând cu a 31-a zi de netranzacționare conform punctului  5.2.5 de mai jos.   
 
Acțiunile emise de societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de 
tranzacționare decât piețele reglementate, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare, în 
legătură cu care A.S.F. sau o altă autoritate competentă a hotărât deschiderea procedurii de redresare 
financiară prin administrare specială, vor fi evaluate conform punctului  5.2.5 de mai jos.  
 
Instrumentele financiare neadmise la tranzacționare 
5.2.5. Instrumentele financiare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul  altor 
sisteme de tranzacționare, altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative de 
tranzacționare, din România, dintr-un stat membru sau terț: 
 

• Acțiuni neadmise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau sistem alternativ de 
tranzacționare 
 
(i) În cazul în care FIA deține mai puțin de 33% din capitalul social, acțiunile respective se  

evaluează la valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultima situație financiară 
anuală (întocmită în conformitate cu Reglementările contabile naționale aplicabile 
emitentului sau întocmită în conformitate cu IFRS) a entității respective.  

 
  

(ii) În cazul în care FIA deține peste 33% din capitalul social, acțiunile respective se evaluează în 
activul FIA exclusiv în conformitate cu standardele internaționale de evaluare în baza unui 
raport de evaluare, actualizat cel puțin anual. 
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(iii) În cazul operațiunilor de majorare/diminuare de capital social (prin creșterea/reducerea 
numărului de acțiuni aflate în circulație) a unor societăți, care sunt înregistrate la O.N.R.C. 
(în cazul unei societăți neadmise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare) sau 
care sunt înregistrate în sistemul unui depozitar central (pentru emitenți) pe parcursul 
aceluiași exercițiu financiar și pentru care numărul nou de acțiuni aflat în circulație nu este 
reflectat în mod real în ultimele situațiile financiare anuale aprobate, în scopul calculării 
valorii contabile menționate la acest punct, se vor utiliza informațiile furnizate de 
societate/emitent, în baza unor înscrisuri doveditoare (certificatul de înregistrare de la 
O.N.R.C. sau balanța de verificare lunară – în cazul societăților necotate - sau a certificatului 
de înregistrare a valorilor mobiliare, denumit în continuare C.I.V.M., emis de către A.S.F. – 
în cazul emitenților -, precum și, în măsura în care este disponibil și un raport elaborat către 
un auditor independent prin care se certifică noua valoare a capitalurilor proprii ale 
societății. În cazul instituțiilor de credit, valoarea contabilă pe acțiune poate avea ca bază 
de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările lunare transmise la BNR; dacă 
aceste raportări sunt disponibile; 

 

• Instrumente financiare cu venit fix (obligațiuni) - Metoda bazata pe recunoașterea zilnică a 
dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării 
plasamentului; 

• Instrumentele pieței monetare (titluri de stat)- Metoda bazata pe recunoașterea zilnică a dobânzii 
și amortizarea discountului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului; 

• Titlurile de participare emise de O.P.C.- evaluare la ultima valoare unitară a activului net calculată 
și publicată de administratorul acestora.  

 
5.2.6. Deținerile din conturile curente – se ia în considerare soldul disponibil la data la care se efectuează 
calculul. Sumele existente în conturile curente la instituțiile de credit care se află în procedură de faliment 
se include în activ la valoarea zero. 
 
5.2.7. Depozitele bancare și certificatele de depozit: 

• Depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate folosind metoda de evaluare bazată pe 
recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului. În 
cazul în care se fac încasări de dobândă înainte de scadență, sumele astfel încasate se deduc din 
valoarea evaluată. 

• Depozite structurate cu dobânda minimă garantată - evaluarea pe baza principiului de recunoaștere 
zilnică a dobânzii minime garantate a respectivului depozit structurat care va fi bonificată de bancă. 

• Depozite structurate fără dobânda minima garantată - evaluarea se va face la dobânda minimă de 
cont curent. La scadență, dacă evoluția activului suport s-a încadrat în condițiile constituirii 
depozitului, se va recunoaște diferența pozitivă de dobândă pentru toată perioada de la momentul 
constituirii depozitului. Modalitatea de evaluare va fi menținută pe toată durata depozitului. 

• Depozite cu plata dobânzii în avans - evaluare la  valoarea sumei inițiale constituite ca depozit pe 
toată perioada depozitului. 

 
5.2.8. Acțiunile suspendate de la tranzacționare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de 
tranzacționare (zile lucrătoare), ca urmare a deciziei operatorului de piață sau de sistem în vederea 
aducerii la cunoștința Investitorilor de informații care pot conduce la modificări ale prețului acțiunilor 
emitentului vor fi evaluate la: 

• la prețul mediu ponderat aferent ultimelor 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare), calculat 
până la data apariției unui asemenea eveniment, ca medie aritmetică a prețurilor medii ponderate 
din fiecare din ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare).  

În cazul în care suspendarea de la tranzacționare are loc în timpul ședinței de tranzacționare, pentru 
calculul valorii activului zilei respective acțiunile sunt evaluate la prețul de închidere/de referință, după caz, 
urmând ca în scopul numărării celor 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare), prima zi să fie 
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considerată următoarea zi lucrătoare ulterioară suspendării. În cazul în care suspendarea are loc chiar de la 
debutul ședinței de tranzacționare, prima zi este considerată ziua suspendării. 
 
În cazul în care prețurile medii ponderate din fiecare din ultimele 30 de zile de tranzacționare nu sunt 
disponibile pentru calcularea mediei aritmetice, AFIA utilizează pentru determinarea prețului acțiunilor 
suspendate exclusiv valoarea determinată prin utilizarea unor metode de evaluare conforme standardelor 
internaționale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste). 
 
În cazul în care o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată/sistem alternativ de 
tranzacționare, care are valoarea capitalurilor proprii negativă, este netranzacționată pe o perioadă mai 
mare de 30 de zile de tranzacționare, iar această perioadă coincide cu perioada de suspendare de la 
tranzacționare a acțiunii respective, atunci acțiunea respectivă este evaluată în portofoliul Fondului la 
valoarea zero. 
 
5.2.9. Acțiunile neadmise la tranzacționare, inclusiv cele emise de instituții de credit sau admise la 
tranzacționare și netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) ale căror situații 
financiare nu sunt obținute în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere sunt incluse în activ 
astfel: 

• la valoarea zero.  

• Metoda menționață mai sus se va aplică doar în condițiile în care pe site-ul web al pieței 
reglementate, al sistemului alternativ de tranzacționare, al Ministerului Finanțelor Publice sau al 
emitentului nu sunt disponibile raportări financiare trimestriale/semestriale în baza cărora ar putea 
fi stabilită valoarea respectivei acțiuni. În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare (zile 
lucrătoare), se va considera ca prima zi de netranzacționare este prima zi lucrătoare în care 
respectiva acțiune nu a mai înregistrat tranzacții. 

 
5.2.10. Acțiunile societăților aflate în procedură de insolvență sau reorganizare sunt incluse în activul net 
al Fondului de la data la care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului 
alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează, la valoarea zero. În cazul societăților aflate în 
procedură de insolvență sau reorganizare, ale căror acțiuni au fost readmise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare ca urmare a emiterii unei hotărâri judecătorești 
definitive privind confirmarea de către judecătorul-sindic desemnat a planului de reorganizare a 
respectivului emitent și a confirmării din partea emitentului/operatorului de piață sau de sistem privind 
neatacarea cu recurs a sentinței privind confirmarea planului de reorganizare, evaluarea respectivelor 
acțiuni se face la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință 
furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative 
de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul, 
în cazul în care respectivele acțiuni au preț de piață în sensul că au înregistrat tranzacții de la data 
readmiterii la tranzacționare. Dacă acțiunile nu au preț de piață acestea vor fi evaluate până la data 
înregistrării unui preț de piață disponibil la valoarea contabilă/pe acțiune așa cum rezultă din ultima 
situație financiară anuală aprobată a entității respective. În cazul în care valoarea contabilă este o valoare 
negativă, acestea vor fi evaluate la valoarea zero. 
 
5.2.11.  Acțiunile societăților aflate în procedură de lichidare judiciară sau alte forme de lichidare și ale 
celor aflate în încetare temporară sau definitivă de activitate sunt incluse în activul net la valoarea zero, de 
la data la care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de 
tranzacționare pe care se tranzacționează. 
 
5.2.12. Acțiunile societăților neadmise la tranzacționare sau admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare, dintr-un stat 
membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, precum și cele admise la 
cota oficială a unei burse ori a unui sistem alternativ de tranzacționare dintr-un Stat terț, dar 
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netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare), cu valori negative ale capitalului 
propriu, sunt incluse în calculul activului net la valoarea zero. 
 
5.2.13. În situația divizării/consolidării valorii nominale a unor acțiuni admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, acțiunile rezultate 
prin divizare se evaluează, începând cu ex-date și până la data introducerii la tranzacționare a acestora, prin 
împărțirea prețului anterior divizării la coeficientul de divizare, respectiv prin înmulțirea cu coeficientul de 
consolidare. În cazul operațiunilor de diminuare de capital social prin reducerea numărului de acțiuni ale 
unor societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de 
tranzacționare decât piețele reglementate, începând cu ex-date și până la data introducerii la 
tranzacționare a acestora acțiunile se evaluează prin împărțirea ultimului preț de piață disponibil anterior 
operării modificării capitalului social la coeficientul de diminuare a capitalului social. 
 
5.2.14. Evaluarea acțiunilor deținute ca urmare a participării la majorarea de capital social fără 
contraprestaţie în bani, precum şi a celor cu contraprestație în bani și înregistrate în activ în prima zi în 
care Investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, în situația în care 
prețul de piață este mai mare decât prețul de subscriere se realizează la prețul de închidere al secțiunii de 
piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme decât piețele 
reglementate, inclusiv în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare de către Operatorul respectivului 
sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. Suma datorată ca urmare a 
participării la majorarea capitalului social se evaluează la valoare de subscriere. 
 
În situația în care A.S.F. nu aprobă prospectul aferent emisiunii de noi acțiuni hotărâte de către A.G.E.A. a 
unui emitent, acțiunile nou-emise înregistrate anterior în activul Fondului conform prevederilor în vigoare 
sunt eliminate din activul Fondului. 
 
5.2.15. Drepturile de preferință, rezultate în cazul majorărilor de capital social cu emiterea de drepturi de 
preferință, vor fi înregistrate în activul fondului în prima zi în care Investitorii care cumpără acțiunile nu mai 
pot participa la majorarea de capital. 
Drepturile de preferință se evaluează la valoarea teoretică până în momentul primei zile de tranzacționare.  
Valoarea teoretică a dreptului de preferință se calculează conform formulei: 
Valoarea teoretică a dreptului de preferință = (prețul de piață al acțiunilor vechi - prețul de subscriere de 
acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință) *[număr de acțiuni noi/(număr de acțiuni vechi + număr de 
acțiuni noi)] *[ număr de acțiuni vechi/număr de drepturi de preferință emise], unde prețul de piață al 
acțiunilor vechi este reprezentat de prețul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acțiuni au 
dreptul de a participa la majorarea de capital. Ulterior admiterii la tranzacționare, drepturile de preferință 
vor fi evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a pieței respective, din 
ziua pentru care se efectuează calculul. În cazul în care nu se vor înregistra tranzacții, se va menține 
evaluarea la valoarea teoretică.   
Ulterior perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință și până la momentul exercitării acestora, 
drepturile de preferință vor fi evaluate la ultimul preț de închidere din perioada de tranzacționare și 
evidențiate în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat” La momentul exercitării 
drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul Fondului acțiunile cuvenite. 
 
5.2.16. Dividendele, precum și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani, rezultate în urma 
participării la majorările de capital, sunt înregistrate în activul Fondului în prima zi în care Investitorii care 
cumpără acțiunile nu mai beneficiază de dividend sau în prima zi în care Investitorii care cumpără acțiunile 
nu mai pot participa la majorarea de capital. 
 
Prin excepție de la prevederile menționate paragraful de mai sus dividendele distribuite de societățile 
neadmise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare dintr-un stat membru sau unei burse dintr-
un stat terț sunt înregistrate în activul Fondului la data încasării acestora. 
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5.2.17. Dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani, precum și cele distribuite cu 
contraprestație în bani, și sumele cuvenite Fondului se evidențiază în cadrul unei poziții distincte 
„Dividende sau alte drepturi de încasat” în cadrul activelor Fondului.  
5.2.18. Dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani care nu sunt încasate în termenul 
legal, vor fi incluse în activ la valoarea zero. 
 
5.2.19. Cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix care nu sunt încasate în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data menționată în prospectul de emisiune vor fi incluse în activ la valoarea zero. 
 
5.2.20. În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea 
Investitorilor, fără emiterea de drepturi de preferință, acțiunile cuvenite și suma datorată de Fond ca 
urmare a participării la majorarea capitalului social sunt înregistrate în activul Fondului, astfel: 
a) în prima zi în care Investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, în 
situația în care prețul de piață este mai mare decât prețul de subscriere, iar S.A.I. decide să participe la 
majorarea de capital social a emitentului; 
b) la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situația în care prețul de 
piață este mai mic decât prețul de subscriere. 
În situația în care operațiunea de majorare de capital social cu contraprestație în bani din partea 
Investitorilor nu este dusă la îndeplinire în termenul legal stabilit de Legea nr. 31/1990 de la data adoptării 
deciziei AGA, AFIA exclude din portofoliul Fondului acțiunile subscrise și poate înregistra sumele plătite 
aferente majorării de capital neoperate pe poziția «Alte active - Sume de încasat». AFIA va utiliza toate 
demersurile legale pentru recuperarea contraprestației în bani achitate emitentului pentru acțiunile care 
nu au mai fost subscrise din motive obiective imputabile acestuia. 
În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea Investitorilor, cu 
emiterea de drepturi de preferință, acțiunile cuvenite sunt înregistrate în activul Fondului la data plății 
efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social. 
 
5.2.21 Acțiunile subscrise de către Fond în cadrul unei oferte publice inițiale de vânzare de acțiuni sunt 
considerate până la momentul admiterii la tranzacționare «valori mobiliare nou-emise» și sunt evaluate pe 
baza prețului de achiziție a acțiunilor subscrise în cadrul ofertei publice. Această modalitate de înregistrare 
și evaluare a acțiunilor respective subscrise de Fond se menține până la data efectuării primei tranzacții 
bursiere. 
 
În cazul în care admiterea la tranzacționare a respectivelor acțiuni nu se realizează în termen de maximum 
12 luni de la data inițierii perioadei de derulare a ofertei, acțiunile indicate la paragraful de mai sus vor fi 
evaluate similar acțiunilor neadmise la tranzacționare, conform metodelor precizate la pct. 5.2.5. 
 
5.2.22. În cazul în care oferta publică de valori mobiliare indicată la pct. 5.2.21 implică emiterea de 
drepturi de alocare tranzacționabile, drepturile de alocare care revin Fondului, care a subscris și plătit 
integral acțiuni în cadrul ofertei indicate mai sus, respectiv în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de 
preferință, sunt evaluate astfel: 
a) între data emiterii și data eventualei admiteri la tranzacționare a drepturilor de alocare pe baza prețului 
de achiziție a acțiunilor subscrise în cadrul ofertei publice; 
b) între data eventualei admiteri la tranzacționare a drepturilor de alocare și data efectivă a admiterii la 
tranzacționare a acțiunilor, pe baza evaluării respectivelor drepturi de alocare conform pct. 5.2.1.  
 
În cazul în care Fondul care a subscris și plătit integral acțiuni în cadrul ofertei indicate la pct. 5.2.21 dețin 
acțiuni ale respectivei societăți anterior derulării ofertei publice și admiterii la tranzacționare a 
respectivelor acțiuni, acestea sunt evaluate astfel: 
a) între data emiterii și data eventualei admiteri la tranzacționare a drepturilor de alocare, conform 
metodelor precizate la pct. 5.2.21 paragraful 2; 
b) între data eventualei admiteri la tranzacționare a drepturilor de alocare și data efectivă a admiterii la 
tranzacționare a acțiunilor, pe baza evaluării respectivelor drepturi de alocare conform pct. 5.2.1. 
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5.2.23. Obligațiunile nou-emise care cuprind un angajament de listare sunt evaluate până la data admiterii 
la tranzacționare conform pct. 5.2.5. 
 
 5.2.24. Acțiunile societăților neadmise la tranzacționare rezultate din majorările de capital social cu 
contraprestație în bani se vor evalua astfel: 
a) până la data operării majorării de capital social la O.N.R.C., la valoarea subscrisă; 
b) de la data operării majorării de capital social la O.N.R.C., similar prevederilor pct. 5.2.5., coroborat cu 
prevederile pct. 5.2.8 - 5.2.12. 
 
5.2.25. Acțiunile societăților neadmise la tranzacționare rezultate din majorări de capital social fără 
contraprestație în bani se înregistrează în activul Fondului de la data operării majorării de capital social la 
O.N.R.C., în baza unor înscrisuri doveditoare furnizate de către societate, prin care se certifică noua valoare 
a capitalurilor proprii corespondente noului capital social. 
 
5.2.26. AFIA înregistrează instrumentele financiare din portofoliul Fondului începând cu data efectuării 

tranzacției. 

 

5.2.27. Părțile sociale din portofoliul Fondului F.I.A.I.R. sunt evaluate cel puțin anual pe baza valorii 

determinate prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare în vigoare, 

potrivit legii (în care este utilizat principiul valorii juste), aprobate de către conducerea superioară a AFIA. 

 

5.2.28. Activele imobiliare din portofoliul Fondului sunt evaluate în conformitate cu prevederile art. 62-64 

din Legea nr. 243/2019. 

 

Evaluarea activelor imobiliare se efectuează de către un evaluator independent, înscris în Registrul public al 

A.S.F., cu respectarea reglementărilor emise de A.S.F. Depozitarul certifică modalitatea de calcul al activului 

net, preluând în calculul acestuia valoarea activelor imobiliare înscrisă în raportul de evaluare întocmit de 

către evaluatorul independent, responsabil pentru evaluare. 

 

Metoda de evaluare a activelor imobiliare va fi menținută de Fond pe o perioadă de minimum 3 ani. 

 

Reevaluarea activelor imobiliare se va realiza cel puțin cu o frecvență anuală, precum și de fiecare dată 

când se înregistrează tranzacții cu active din portofoliul său investițional sau la solicitarea A.S.F. și va fi 

corelată cu 

politica de emisiuni și răscumpărări a Fondului. Cheltuielile cu evaluarea activelor imobiliare vor fi 

suportate de către Fond. 

 

Fondul nu poate cumpăra sau vinde active imobiliare fără ca acestea să fi fost evaluate în prealabil în 

condițiile prevăzute mai sus (de către un evaluator independent). 

 
5.2.29. Pentru transformarea în lei a elementelor de activ denominate în valute liber convertibile se 
utilizează cursul de referință comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul, iar în situația 
în care elementele de activ sunt denominate în valute pentru care B.N.R. nu comunică curs de referință se 
utilizează cursul de referință al monedei respective față de euro, comunicat de Banca Centrală a țării în 
moneda căreia este denominat elementul de activ, și cursul euro/rol comunicat de B.N.R. în ziua pentru 
care se efectuează calculul.  
 
5.2.30. Orice alte instrumente financiare vor fi evaluate conform reglementărilor și instrucțiunilor A.S.F. în 
vigoare. 
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5.3.  Frecvența calculării valorii activului net  

Valoarea activului net și valoarea unitară a activului net al Fondului se calculează de către AFIA și este 

certificat de Depozitar lunar, pentru ultima zi calendaristică a lunii și cu ocazia fiecărei subscrieri, 

răscumpărări sau anulări de titluri de participare. 

 

5.4. Locurile publicării valorii activului net  

Valoarea activului net și valoarea unitară a activului net al Fondului se publică lunar pe site-ul B.V.B. și pe 

site-ul propriu al AFIA, www.stk.ro. 

 

5.5. Valoarea inițială a unei unități de fond 

Valoarea inițială a Unității de Fond  la momentul constituirii Fondului a fost de 200 lei.  

AFIA poate solicita ASF aprobarea conversiei unităților de fond. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel 

încât valoarea unei unități de fond să nu scadă sub valoarea de 5 lei sau echivalentul acestei sume în alte 

valute. 

 

6. Distribuitorii Fondului  

Unitățile de Fond sunt distribuite prin intermediul Bursei de Valori București. 

 

7. Condiții de înlocuire a AFIA și a Depozitarului 

7.1. Condiții de înlocuire a AFIA 

(i) Retragerea autorizației de către ASF la solicitarea expresă a AFIA.  

(ii) Retragerea autorizației de către ASF în cazurile prevăzute de reglementările emise de ASF în acest sens. 

 (iii) Orice alte situații prevăzute în reglementările în vigoare. 

 

7.2. Condiții de înlocuire a Depozitarului  

(i) Retragerea autorizației de către ASF sau BNR; 

(ii) În cazul inițierii procedurilor de supraveghere sau administrare specială de către BNR; 

(iii) În cazul deschiderii procedurii falimentului; 

(iv) La hotărârea AFIA; 

(v) La solicitarea expresă a Depozitarului; 

(vi) Prin acordul părților; 

(vii) Orice alte situații prevăzute în reglementările în vigoare. 

 

AFIA poate hotărâ înlocuirea Depozitarului, cu respectarea prevederilor legale, în urma autorizării de către 

ASF și în interesul exclusiv al Investitorilor Fondului. În acest sens AFIA va semna un contract cu noul 

Depozitar. 

 

Înlocuirea AFIA și a Depozitarului se va efectua în conformitate cu prevederile legale aplicabile.  

 

8. Drepturile și obligațiile Investitorilor atașate deținerii de Unități de Fond 

8.1. Deținătorii de Unități de Fond, respectiv Investitorii, au următoarele drepturi: 
a) Dreptul la dividende; 

b) Dreptul de preferință la emisiunile de unități de fond; 

c) Dreptul să își înstrăineze Unitățile de Fond; 

http://www.stk.ro/
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d) Dreptul la răscumpărarea Unităților de Fond conform prevederilor din Documentele de Constituire a 

Fondului; 

e) Dreptul să fie informați cu privire la modificările aduse Documentelor de Constituire a Fondului în 

termen de două zile lucrătoare de la data autorizării sau notificării lor către ASF; 

f) Dreptul să consulte la sediul sau pe site-ul AFIA rapoartele anuale, semestriale sau lunare ale Fondului, 

întocmite și disponibilizate potrivit reglementărilor ASF. Investitorii pot solicita și obține, contra cost, 

fotocopii ale rapoartelor menționate. Tarifele percepute de AFIA pentru distribuirea fotocopiilor nu vor 

depăși costurile multiplicării; 

g) Dreptul să solicite informații despre valoarea unitară a activelor nete ale Fondului și despre modul de 

investire a resurselor financiare; 

h) Dreptul să beneficieze de confidențialitatea operațiunilor proprii, în condițiile legii. AFIA poate dezvălui 

sau comunica informații despre operațiunile Investitorilor exclusiv în următoarele situații: 

• dacă Investitorul și-a dat expres și în scris acordul; 

• în cazurile în care dezvăluirea sau comunicarea informațiilor este obligatorie potrivit legii. 

 

i) Dreptul de atestare a calității de Investitor, dovedită prin Extras de cont eliberat de S.C. Depozitarul 

Central S.A. Fiecare subscriere sau răscumpărare ulterioară de Unități de Fond va fi înregistrată de către 

Depozitarul Central care va ține evidența înregistrării/radierii în/din contul Investitorului a Unităților de 

Fond. 

8.2. Obligațiile Investitorilor 

Deținătorii de Unități de Fond, respectiv Investitorii, au următoarele obligații: 
(i) Să plătească prețul de emisiune aferent Unităților de Fond subscrise; 
(ii) Să respecte prevederile Documentelor de constituire a Fondului; 
(iii) Să îți asume, să declare și să achite obligațiile fiscale proprii care derivă din calitatea de Investitor în 

cadrul Fondului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,  în afara celor calculate, reținute și 
virate de către AFIA conform reglementărilor emise de ASF; 

(iv) Să dețină cel puțin o Unitate de Fond; 
(v) Să notifice Depozitarului Central S.A. orice modificare intervenită cu privire la datele personale de 

identificare. 

 

9. Regulile pentru asigurarea protecției Investitorilor  

AFIA are implementate politici, proceduri și reguli interne în vederea asigurării protecției Investitorilor care 

cuprind, fără a se limita la:  

(i) Reguli privind segregarea activelor entităților administrate; 

(ii) Reguli privind evaluarea activelor administrate în conformitate cu prevederile ASF; 

(iii) Reguli privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă; 

(iv) Proceduri privind prevenirea și administrarea conflictelor de interese; 

(v) Reguli privind transparenta și obligațiile de raportare. 

(vi) Reguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

 

 



Regulile Fondului de Investiții Alternative STK Emergent  

Pagina 31 din 31 
 

10. Acordarea de dividende  

10.1. AFIA poate decide trimestrial acordarea de dividende în numerar sau prin emiterea de Unități de 

Fond cu titlu gratuit. 

10.2. Sursa acordării dividendului este câștigul realizat de Fond în perioada pentru care se decide acordarea 

dividendului.  

10.3. Dividendele se vor acorda proporțional cu numărul de Unități de Fond deținute la o dată 

calendaristică stabilită de AFIA Investitorilor înregistrați în registrul Investitorilor ținut de Depozitarul 

Central denumită în continuare dată de identificare.  

10.4. Cuantumul, modalitatea de acordare a dividendelor și data de identificare vor fi anunțate de AFIA prin 

intermediul sistemului Bursei de Valori București cu cel puțin 15 zile calendaristice anterior datei de 

identificare.  

10.5. Distribuția dividendului nu este garantată și este dependentă de randamentul fondului, care este 

influențat de riscurile specifice. 

 

11. Dispoziții finale  

 
11.1. Prezentele modificări la documentele de constituire ale FIA STK Emergent au fost efectuate în 
vederea alinierii la Legea nr. 243/2019 și la reglementările ASF cu privire la transformarea FIA de tip 
contractual și nu sunt aplicabile prevederile art. 11 alin (4) din Legea nr. 243/2019 cu privire la retragerea 
Investitorilor. 
 
11.2. Prezentele Reguli ale Fondului au fost întocmite în data de 01.11.2021. 

 
 
 
 
 
PASCU Nicolae  
Președinte al Consiliului de Administrație 
STK Financial AFIA SA 


