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BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Raport curent
conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 05.07.2022
Denumirea entității emitente: FIA STK Emergent
Nr. autorizație ASF: 232/15.11.2021
Nr. înregistrare în registrul ASF: CSC09FIAIR/120013
Administrator: STK Financial AFIA S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Mihai Veliciu, Nr. 3, 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 AFIA: 913.724 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează unitățile de fond: Bursa de Valori Bucureşti

Evenimente importante de raportat: Emisiune unități de fond - Rectificare
STK FINANCIAL AFIA S.A în calitate de administrator al FIA STK Emergent (simbol STK) înscris în
Registrul A.S.F. sub nr. CSC09FIAIR/120013, aduce la cunoștința investitorilor că, în ședința Consiliului
de Administrație din data de 05.07.2022, membrii Consiliului de Administrație, în unanimitate au
decis rectificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 20.06.2022 din motive
tehnice, respectiv s-a modificat perioada de exercitare a dreptului de preferință și perioada în care se
pot subscrie unități de fond suplimentare:
•
•
•
•
•

•
•

Emiterea unui număr de 121,950 unități de fond reprezentând 20% din numărul unităților de
fond existente și oferirea lor spre subscriere cu prioritate investitorilor existenți proporțional
cu numărul unităților de fond pe care le dețin la data de identificare.
Prețul de emisiune este de 62 de lei/unitate de fond.
Data de identificare este 8 iulie 2022 (ex date: 7 iulie).
Perioada de exercitare a dreptului de preferință este 13-22 iulie 2022.
Unitățile de fond rămase nesubscrise vor fi oferite la același preț investitorilor care au
subscris unități de fond în perioada de subscriere. Perioada în care aceștia pot subscrie
unități de fond suplimentare este 25-29 iulie 2022. În cazul suprasubscrierii se va face
alocare prorata.
Subscrierile se fac prin intermediul sistemului tehnic al Bursei de Valori București.
Intermediarul emisiunii de unități de fond este BRK Financial Group.
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