RAPORT DE ADMINISTRARE LA 30.06.2009

FDI STAR FOCUS este autorizat de catre CNVM in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului CNVM nr. 15/2004 prin
Decizia nr. 900/13.04.2006 şi a primit numărul de înregistrare CSC06FDIR/400030 în Registrul CNVM. Documentele fondului pot fi consultate la
sediul societatii de administrare din Bucuresti, Calea Floreasca nr.91-111, bl.F1, ap.41, Sector 1, si pe site, la www.sai-star.ro
OBIECTIVELE DE INVESTIłII. “Fondul Deschis de Investitii STAR FOCUS are ca obiectiv plasarea diversificata a fondurilor băneşti acumulate,
în condiŃii avantajoase şi profitabile, în valori mobiliare şi în active lichide, avându-se în vedere atât conservarea sumelor iniŃial investite, cât şi
asigurarea unei creşteri pe termen lung a investiŃiei efectuate, deci un randament total ridicat.”
Societatea de administrare şi-a construit strategia de investiŃii in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale altor reglementari in vigoare.
Fiind un fond orientat spre piata de capital, politica de investiŃii s-a bazat pe actiunile cotate la BVB si RASDAQ. Pentru a atinge obiectivele
propuse, S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT SA în calitate de Administrator al FDI STAR FOCUS, a diversificat portofoliul de actiuni al fondului, în
vederea obŃinerii unui randament cât mai ridicat, în conditiile unei dispersii cat mai mare a riscului si a unei lichiditati ridicate. Este important de
ştiut faptul ca, de la autorizarea fondului, implicit şi în perioada analizata în acest raport, FDI STAR FOCUS nu a luat cu împrumut sume de bani
pentru a plăti contravaloarea unităŃilor de fond răscumpărate şi nici pentru plata unor valori subscrise în cadrul dreptului de preemŃiune.
Banca Romana pentru Dezvoltare - Groupe Societe Generale - DirecŃia Titluri, în calitate de Depozitar al fondului, prin modul eficient şi
operativ în care verifica tranzacŃiile cu unităŃi de fond şi certifica valoarea activului net al fondului, contribuie în mare măsură la menŃinerea unei
fluidităŃi crescute în desfăşurarea tranzacŃiilor cu unitati de fond STAR FOCUS, precum şi la permanenta cunoaştere a tuturor disponibilităŃilor
băneşti. Aceste avantaje, împreuna cu strategia investiŃională promovată de S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT SA permit efectuarea cu maxima
rapiditate şi eficienŃă a plasamentelor şi, deci, utilizarea la cel mai înalt nivel a tuturor oportunităŃilor oferite de piaŃă, în avantajul nemijlocit al
membrilor FDI STAR FOCUS.
DistribuŃia unităŃilor de fond.
Subscrierea şi răscumpărarea unităŃilor de fond se face la ghişeele de distribuire ale Fondului :
 S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Calea Floreasca nr. 91-111, tel/fax 3161766, e-mail office@sai-star.ro.
 Banca Comerciala Carpatica SA cu sediul in Sibiu, str. Autogarii, nr. 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J32/80/1999, CUI
11447021, numar de inregistrare bancar RB-PJR-32-045/15.07.1999, www.carpatica.ro.
 S.S.I.F. KD Capital Management SA cu sediul in Bucuresti, str. Gheorghe Manu, nr. 5, etaj 4, inmatriculata la Registrul Comertului sub
numarul J40/16939/2005, CUI 18024924, numar de inregistrare in Registrul CNVM PJ01SSIF/400008, autorizata de CNVM prin Decizia
535/20.02.2006, www.kd-group.ro.
SituaŃia activelor şi obligaŃiilor, situaŃia detaliată a investiŃiilor si situatia comisioanelor de rascumparare la 30.06.2009 sunt prezentate în anexă.
În conformitate cu legislaŃia în vigoare, evaluarea activelor se face pe categorii de investitii, iar obligaŃiile fondului (cheltuielile cu comisionul de
administrare, de depozitare si custodie, cheltuielile cu comisioanele datorate SSIF, comisioanele bancare si comisioanele si taxele datorate CNVM)
precum si sumele datorate ca plată a unităŃilor de fond răscumpărate dar neîncasate de membrii care au solicitat răscumpărările respective se
evidentiaza distinct.
La data primei operatiuni cu unitati de fond, 19.04.2006 activul net al acestuia a fost de 400 000 Lei La data infiintarii fondului Valoarea unitara a
activului net a fost de 5 Lei. Cresterea activului fata de 31.12.2008 este de 253,369 lei (7.30%) . Numarul de unitati de fond in circulatie a ajuns la
880,505. Valoarea unitara a activului net (vuan) a urmat şi în perioada analizata un trend influentat in mare masura de evolutia pietei de capital,
nivelul său minim, 3.69 Lei, fiind atins la data de 25.02.2009, iar cel maxim, 4.28 lei, la 14.06.2009. In perioada 31.12.2008 - 30.06.2009, valoarea
unitară a activului net inregistrat o crestere de 7.30 % atingând valoarea de 4.23 la 30.06.2009. SituaŃia VUAN si evolutia activului net sunt
prezentate in anexă.
Fondul a obtinut venituri din dobanzi in suma de 224,947lei. Rentabilitatea plasamentelor monetare ale fondului a fost influentata in sens pozitiv
nivelul dobanzilor pe piata. Avand in vederea evolutia Bursei de Valori Bucuresti de la inceputul anului si pana la data de 30.06.2009, din
reevaluarea actiunilor detinute in portofoliu a reiesit o crestere a valorii acestora in suma de 96,322 lei. Cheltuielile totale ale fondului de la
inceputul anului si pana la data de 30.06.2009 au fost de 77,137 lei si constau in cheltuieli cu administrarea, depozitarea si custodia, cu
intermedierea tranzactiilor, cu comisioanele bancare si cu comisionul CNVM. Rezultatul exercitiului reprezinta un profit de 253,294 lei.
Fondul a incasat dividende pentru actiunile detinute in portofoliu in valoare de 5,260 lei. Incasarea dividendelor pentru majoritatea valorilor
mobiliare detinute s-a facut dupa data de 30.06.2009, fapt ce a afectat rezultatul net al fondului pe primul semestru. Veniturile obtinute din
plasamentele realizate de fond au fost reinvestite cu respectarea prospectului de emisiune al fondului si a reglementarilor legale in vigoare. Pana
la data de 30.06.2009, capitalul privind unitatile de fond a atins valoarea de 4,420,435 Lei, corespunzator cresterii umarului unitatilor de fond
emise. In ceea ce priveste primele de emsiune aferente unitatilor de fond, datorita conjuncturii nefavorabile, acestea inregistreaza o depreciere de
951,413 lei.
Rezulatele fondului pana la data de 30.06.2009 au fost influentate pe de o parte de evolutia indicilor bursieri, iar pe de alta de mentinerea in
portofoliu a actiunilor la data de inregistrare cu asumarea scaderii valorii acestora pana la data incasarii efective a dividendelor.
Incepand cu luna mai 2009 s-a schimbat modalitatea de calcul a VUAN avandu-se in vedere prevederile deciziei CNVM nr.2/2009. Detalii
suplimentare referitoare la noua metoda de evaluare pot fi gasite pe site-ul www.cnvmr.ro sau consultand prospectul de emisiune al fondului.
S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT SA va urmari si in continuare realizarea unor plasamente care sa permita obtinerea unor randamente
superioare in conditiile unei lichiditati ridicate si a unui control strict al riscului asumat.
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