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                                                                                                        Nr. 116/27.03.2018 

Către  

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI SA 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

 

Raport curent 

conform Regulamentului nr. 1/2006 

privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare 

 

Data raportului: 27.03.2018 

Denumirea entităţii emitente: Fondul Închis de Investiţii STK Emergent administrat de STK 

Financial Societate de Administrare a Investiţiilor S.A. 

Sediul social:  Cluj- Napoca, Str. Heltai Gaspar, Nr.29, Jud. Cluj 

Numărul de telefon şi fax: 0264/591982 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului 17772595 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J12/2600/2005 

Capital social subscris şi vărsat: 913.724 lei 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 

Bucureşti 

 

Evenimente importante de raportat: Procedură Răscumpărare unităţi de fond (STK) 

 

STK Financial Societate de Administrare a Investiţiilor S.A. autorizată prin Decizia nr. 

2731/05.10.2005, înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/120017 în calitate de 

administrator al Fondului Închis de Investiţii STK Emergent înscris în Registrul A.S.F. sub nr. 

CSC08FIIR/120004, având în vedere hotărârea Consiliului de Administraţie adoptată în data de 

14.03.2018, informează investitorii că s-a modificat perioada în care se poate face 

răscumpărarea unităţilor de fond anunţată prin Raportul publicat în data de 15.03.2018 pe site-

ul B.V.B., având în vedere că ziua de 06.04.2018 (Vinerea Mare) este zi nelucrătoare, în sensul 

că: 

 

1. Perioada de solicitare a răscumpărărilor 

Investitorii pot solicita răscumpărarea unităţilor de fond în perioada 02.04.2018 – 

10.04.2018, în conformitate cu prevederile Cap. 15 Răscumpărarea unităţilor de fond, pct. 15.1 

– 15.12 din Contactul de Socvietate Civilă al FÎI STK Emergent.  
 

2. Valoarea răscumpărărilor 

Valoarea totală a răscumpărăriilor va fi de 9.235 lei reprezentând 10% din profitul net 

al anului 2017. În cazul în care valoare cererilor de răscumpărare depăşeste plafonul indicat 

mai sus se va răscumpăra numărul de titluri întregi care rezultă pro rata pentru fiecare 

Investitor. 

 

3. Documente necesare 

3.1. Răscumpărarea se realizează pe baza Formularului de răscumpărare care poate fi 

descărcat de pe site-ul S.C. STK FINANCIAL SAI S.A. (www.stk.ro/stk-emergent/documente-

constitutive).  

 

Formularul de răscumpărare se va depune de către fiecare investitor la sediul Societăţii de 

Administrare din Cluj-Napoca, astfel:  

 în original, semnat și completat la sediul social al societății din Cluj-Napoca, str. Heltai 

Gaspar nr. 29, jud. Cluj, 

 prin poștă, transmis la sediul menţionat mai sus. 

 

În cazul în care formularul de răscumpărare se transmite mai întâi Societăţii pe email sau fax, 

documentele originale trebuie trimise la sediul Societăţii până la finalul perioadei de 

răscumpărare.  
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3.2. Formularul de răscumpărare trebuie însoţit de: 

 Dovada restricţionării de la tranzacţionare a unităţilor de fond de către 

Depozitarul Central. 

 Copie dupa documentul/documentele de identificare, astfel:  

 

Persoane Fizice: 

 Act de identitate având înscris codul numeric personal (C.N.P.), pentru investitorii 

persoane fizice române; 

 Pașaport (pentru persoanele rezidente în țările Uniunii Europene se acceptă și cartea de 

identitate), pentru investitorii persoane fizice străine; 

 Procură specială autentificată la notariat şi actul de identitate al 

împuternicitului având înscris codul numeric personal (C.N.P.), pentru împuterniciţii 

investitorilor persoane fizice. 

 

Persoane Juridice: 

 Certificat de înmatriculare/înregistrare al persoanei juridice/entităţii în Registrul 

Comerţului/alt document echivalent care să ateste înregistrarea persoanei 

juridice/entităţii la autoritatea competentă; 

 Act de identitate al reprezentantului legal sau, după caz, al mandatarului; 

 Certificat constatator de la Registrul Comerţului/document echivalent emis de 

autoritatea competentă, nu mai vechi de 1 lună, care să menţioneze reprezentantul legal 

al societăţii.  

 Procură notarială în original dacă este cazul. 

 

4. Preţul de răscumpărare  

Preţul de răscumpărare a Unităţii de Fond este preţul cuvenit investitorului la data depunerii 

cererii de răscumpărare şi este egal cu valoarea unitară a activului net calculată de Societatea 

de Administrare a Investiţiilor şi 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 

reţinute de Societatea de Administrare, precum şi valoarea comisioanelor bancare aferente plăţii 

efectuate în contul Investitorului. 

 

Cererea de răscumpărare recepţionată de Societatea de Administrare nu poate fi 

retrasă/revocată de investitor. 
 

5. Plata preţului de răscumpărare 

Plata preţului de răscumpărare se va efectua în maximum 15 zile de la depunerea Formularului 

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

Formularului de răscumpărare. 

 
 
Cu stimă, 

 

Pascu Nicolae      Poloşan Georgeta Cornelia 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie    Reprezentant CCI                                                                                                                                               


