
 

                                                                                                                          Anexa 18 Reg. ASF nr. 5/2018 

Către, 
Star Residence Invest 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 

 

Formular standar pentru notificarea deținerilor majore 

Notificarea deținerilor majore (de transmis către emitentul relevant și către autoritatea competentă) 

 

1. Identitatea emitentului sau a emitentului acțiunilor suport existente, la care sunt anexate drepturi de vot 
Denumire: Star Residence Invest, ISIN RON95JJEDCB1 
Adresă: Soseaua Bucuresti-Ploiesti, Nr. 172-176, Willbrook Platinum & Convention Center, Cladirea A, Biroul 5, Etaj                     
1., BUCURESTI, BUCURESTI, România 
CUI: 43151040 
Cod Registrul Comertului: J40/12985/2020 
Cod LEI: 7872005CU7IMPL0XZT69 

2. Motivele notificării (vă rugăm marcați căsuța sau căsuțele corespunzătoare: 
[ ] O achiziție sau cedare a drepturilor de vot 
[X ] O achiziție sau cedare a instrumentelor financiare 
[ ] Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot 
[ ] Altele (vă rugăm specificați) 

3. Detalii ale persoanei subiect al obligației de notificare 

Numele/Denumirea 
Fondul Închis de Investiții STK EMERGENT administrat de 
STK Financial AFIA SA 

Orașul și țara sediului social (dacă este cazul) 
Cluj-Napoca, jud. Cluj, România, str. Mihai Veliciu nr. 3 

4. Numele/denumirea completă al/a acționarului/acționarilor dacă este diferit/sunt diferiți de punctul 3) 

5. Data scăderii sub, a atingerii sau depășirii pragului (procentului de vot)    23.03.2021 

6. Totalul pozițiilor persoanelor subiect al obligației de notificare 

 % din drepturile de 
vot anexate 

acțiunilor (totalul din 
7.A) 

% din drepturile de 
vot prin intermediul 

instrumentelor 
financiare (totalul 
din 7.B.1 + 7.B.2) 

Totalul celor două 
exprimat procentual 

(7.A + 7.B) 

Numărul total de 
drepturi de vot ale 

emitentului 

Situația rezultată la 
data la care s-a scăzut 
sub, s-a depășit sau 
atins pragul 

 
19,84 % 

 
0 

 
19,84 % 

 
48.050.000 

Poziția la data 
notificării anterioare 
(dacă este cazul) 

 
23,87% 

 
0 

 
23,87% 

 
48.050.000 

 

 

7. Informații de notificat cu privire la situația rezultată, la data la care s-a depășit, s-a scăzut sau atins pragul 

A: Drepturile de vot anexate acțiunilor 

 
Clasa/Tipul de acțiuni 
Codul ISIN, după caz 

Numărul drepturilor de vot % din drepturile de vot 

Direct Art. 69 alin. (1(-
(3) din Legea nr. 

24/2017 

Indirect Art. 70 din 
Legea ne. 24/2017 

Direct Art. 69 alin. 
(1(-(3) din Legea 

nr. 24/2017 

Indirect Art. 70 din 
Legea ne. 24/2017 

ISIN RON95JJEDCB1 9.531.188 - 19,84 % - 

     

     

SUBTOTALA 9.531.188 19,84 % 



 

B 1: Instrumentele financiare în conformitate cu art. 73 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 24/2017 

Tipul de instrument 
financiar 

Data expirării 
 (data scadentă) 

Perioada de 
conversie/exercitare 

Numărul drepturilor 
de vot care pot fi 

achiziționate dacă 
instrumentul este 

exercitat/convertit 

% din drepturile de 
vot 

     

     

   
SUBTOTAL B.1 

  

 

 

B 2: Instrumente financiare cu un efect economic similar în conformitate cu art. 73 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 
24/2017 

Tipul de instrument 
financiar 

Data expirării 
 (data scadentă) 

Perioada de 
conversie/exercitare 

Numărul drepturilor 
de vot care pot fi 

achiziționate dacă 
instrumentul este 

exercitat/convertit 

% din drepturile de 
vot 

     

     

   
SUBTOTAL B.1 

  

 

 

8. Informații în legătură cu persoana subiect al obligației de notificare (vă rugăm marcați/bifați căsuța 
corespunzătoare) 
[X] Persoana subiect al obligației de notificare nu este controlată de către nicio persoană fizică sau entitate legală și nu 
controlează nicio entitate(entități) care are (au) în mod direct sau indirect o expunere în emitentul acțiunilor suport. 
[] Lanțul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se dețin efectiv drepturi de vot și /sau instrumente 
financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea legală de ultim nivel care controlează 

    

    

    

    

    

 

9. În cazul votului prin reprezentant: [numele/denumirea mandatarului] va înceta să dețină [% și număr] drepturi de 
vot începând cu [data] 

 

10. Informații suplimentare 

 

 

Fondul Închis de Investiții STK EMERGENT 

Administrat de STK Financial AFIA SA 

PASCU Nicolae 

Director general 

 

Data: 29.03.2021  
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