Cluj-Napoca, 14 august 2012
Comunicat Rezultate Financiare Semestrul I 2012

Profit de 3.6 milioane lei pentru fondul
STK Emergent la finalul semestrului I din 2012

În primele 6 luni ale anului 2012 fondul STK Emergent a obţinut un profit de 3.6
milioane lei.
Veniturile din activitatea curentă provin din dividende de încasat aferente anului 2011,
anularea de provizioane şi activitatea de tranzacţionare.
Faţă de finalul anului 2011, activele fondului au crescut cu 3.4%, pe fondul creşterii
imobilizărilor financiare şi a creanţelor.
Capitalurile proprii au crescut în perioada raportată faţă de finalul anului 2011 cu 3.4%,
datorită obţinerii unui profit de 3.6 milioane lei.

La finalul lunii iunie 2012 valoarea activului net unitar era de 105.5 lei, activul net al
fondului a crescut cu 5.95% faţă de valoarea înregistrată la 31.12.2011.
Evenimentele cu un impact semnificativ asupra performanţei fondului în semestrul I din
2012:
Factori interni
- Evoluţia descendentă a cotaţiilor la Bursa de Valori Bucureşti după data de
referinţă pentru dividende, care a determinat scăderea valorii portofoliului;
- Dividendele aferente plasamentelor fondului care au generat profit;
- Evoluţia în continuare nefavorabilă a creditelor neperformante din sistemul bancar
care a determinat o tendinţa prelungită de scădere a acţiunilor bancare cu
influenţe negative asupra întregii pieţe;
- Insolvenţa Hidroelectrica care a alimentat sentimentul negativ din piaţa;
- Inceputul crizei politice la sfârşitul lunii iunie, dar cu influenţe totuşi reduse la
nivelul rezultatelor financiare din primul semestru.
Factori externi
- Prelungirea crizei datoriilor suverane din Europa cu influenţa negativă în special
asupra acţiunilor din domeniul bancar care s-au apropiat din nou de minimele din
2009;
- Scăderile continue de rating ale băncilor din Europa şi ale unor state membre.
Situaţiile semestriale ale fondului pot fi consultate începând cu 14.08.2012 după orele
16.45 pe site-ul www.stk.ro sau la sediul societăţii de administrare a investiţiilor STK
FINANCIAL SA.

