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Contract de societate al 
FONDULUI DE INVESTITII ALTERNATIVE STAR VALUE 

 
 

 

 
Preambul 

 
 Prezentul contract de societate este întocmit de S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. , in calitate de 

administrator de fonduri de investitii alternative (A.F.I.A.) , cu sediul social în Bucureşti, Sector 1, Calea 

Floreasca nr . 91-111, bl. F1, et.1, ap. 41, înmatriculată la  Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J40/1381/31.01.2006, codul fiscal 18331767, autorizata in calitate de S.A.I. de catre A.S.F. prin Decizia nr. 

730/23.03.2006 si inregistrata in calitate de AFIA de catre A.S.F. prin Atestatul nr.10/22.03.2017 
 In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale O.U.G. nr 32/2012, 

Regulamentului A.S.F. nr.  15/2004, Legea nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, 
Regulamentul ASF nr.10/2015 privind administrarea fondurilor de investitii alternative, cu modificarile si 

completarile ulterioare si  Regulamentul Delegat (UE) nr.231/2013, societatea a primit numărul de înregistrare 

în Registrul A.S.F. PJR05SAIR/400021 in calitate de S.A.I. si nr. PJR071AFIAI/400002 in calitate de 
administrator de fonduri de investitii alternative. 

 
 

Capitolul I. Denumirea Fondului 

 
 Denumirea fondului este Fondul de Investitii Alternative STAR VALUE. Prescurtarea oficială a denumirii 

fondului va fi F.I.A. STAR VALUE. 
 

Capitolul II. Fundamentarea legală a constituirii fondului 
  

 Fondul de Investitii Alternative STAR VALUE, denumit în continuare Fondul sau F.I.A., a fost constituit în 

anul 2007 şi a fost inregistrat la A.S.F. prin Avizul nr 8/08.02.2007. 
 In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale OUG 32/2012 si ale 

Regulamentului A.S.F. nr. 15/2004 Fondul a primit numărul de înregistrare în Registrul A.S.F. 
CSC08FIIR/400008. 

 

 Prezentul contract de societate a fost întocmit în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 243/2019, ale 
Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020, ale Legii nr.74/2015, Regulamentul ASF nr.10/2015 şi ale Codului Civil.  

       F.I.A. Star Value, face parte din categoria fondurilor de investitii alternative destinate investitorilor de retail 
diversificate si este un F.I.A. de tip deschis. 

      Ca urmarea a intrarii in vigoare a Legii nr. 243/2019, Fondul a fost a fost autorizat la A.S.F. prin Autorizatia 

nr.197/17.09.2021 si a fost inregistrat in Registrul ASF cu nr. CSC09FIAIR/400008. 
 

Capitolul III. Durata Fondului 
 

 Fondul este constituit şi funcţionează pe o durată nedeterminată. 
 

Capitolul IV. Obiectivele Fondului 

 
 Fondul are ca obiectiv principal atragerea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice si juridice 

romane si straine printr-o oferta periodica a unitatilor de fond lansata catre acestia si plasarea disponibilitatilor 
banesti atrase pe piata financiara, pe principiul diversificarii riscului si administrarii prudentiale in vederea 

obtinerii unei rentabilitati superioare ratei inflatiei si randamentului depozitelor bancare in lei. 

 
 

 

 



F.I.A. STAR VALUE                                                                                                     Contract de societate  

Pag. 2/8 

Capitolul V. Caracteristicile unității de fond: definiţie, descriere, valoare nominală.  

                            
Titlul de participare la Fondul de Investitii Alternative Star Value este unitatea de fond, care 

reprezinta o detinere de capital a unei persoane fizice sau juridice in activele nete ale Fondului si este de un 
singur tip, inregistrata, dematerializata si va conferi detinatorilor ei drepturi egale.   

            Titlurile de participare sunt platite integral la momentul subscrierii si vor fi emise intr-o singura serie, 

conferind detinatorilor drepturi si obligatii egale.  
            

           Avand in vedere ca fondurile de investitii alternative sunt instrumente financiare cu o complexitate 
ridicata, subscrierile intiale si ulterioare de unitati de fond trebuie agreate de catre A.F.I.A. 

           A.F.I.A. poate alege sa nu ofere unitati de fond catre anumiti investitori in situatia in care exista motive 
sa se considere ca acestia se afla in una din urmatoarele situatii :  

 Investitorului nu intelege instrumentul financiar in care investeste 

 Nevoile de lichiditate ale investitorului nu sunt compatibile cu politica de rascumparari a Fondului 

 Investitorul nu indeplineste cerintele generale de cunoastere si acceptare a clientelei implementate la 

nivelul A.F.I.A. 

 Fondul nu va emite alte instrumente financiare in afara Unitatilor de fond. 
Valoarea  nominala initiala a unei unitati de fond la constituirea Fondului este de 1000 Lei.  

A.F.I.A. poate solicita A.S.F. aprobarea conversiei unităților de fond. Factorul de conversie trebuie 
stabilit astfel încât valoarea unei unități de fond să nu scadă sub valoarea de 5 lei 

Numarul unitatilor de fond se supune unor oscilatii permanente care tin de rezultatele atragerii  de la 

persoane fizice si juridice de resurse financiare prin oferta periodica a unitatilor de fond.  
Deţinătorii de titluri de participare îşi pot înstrăina total sau parţial deţinerile către alţi investitori sau 

alte persoane care sunt de acord cu politica investiţională a Fondului şi şi-o însuşesc. 
Transferul titlurilor de participare se realizează în baza unui contract de cesiune tripartit, respectiv 

încheiat între investitorul cedent, cesionar şi A.F.I.A. Prin contractul de cesiune, investitorul cesionar declară 
şi îşi asumă faptul că a primit, a citit, a înţeles şi îşi asumă conţinutul documentelor constitutive ale Fondului. 

Numărul contractului de cesiune va fi alocat de A.F.I.A., iar data contractului va fi cea în care contractul este 

semnat de A.F.I.A. Înregistrarea  transferului  în  evidenţele  A.F.I.A.  are  efect  constitutiv pentru dreptul 
de proprietate. 

Nu exista limita de detinere de unitati de fond pentru o singura persoana fizica sau juridica romana 
sau straina, fiecare investitor exprimand in cadrul Cererii de Adeziune-subscriere numarul si valoarea 

unitatilor de fond pe care le subscrie la  momentul adeziunii la Fond.  

Investitorii atrasi ulterior devin parte a contractului de societate si isi asuma prevederile 
documentelor Fondului. 

 
Capitolul VI. A.F.I.A. si comisioanele percepute  

 
 Fondul este administrat de  S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A., cu sediul social în Bucureşti, Sector 

1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et.1, ap. 41, înmatriculată la  Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 

J40/1381/31.01.2006, codul fiscal 18331767, autorizata in calitate de S.A.I. de catre A.S.F. prin Decizia nr. 
730/23.03.2006 si inregistrata in calitate de A.F.I.A. de catre A.S.F. prin Atestatul nr.10/22.03.2017. 

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale OUG 32/2012 si ale 
Regulamentului A.S.F. nr.  15/2004, Legea nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, 

Regulamentul nr.10/2015 privind administrarea fondurilor de investitii alternative, cu modificarile si completarile 

ulterioare si  Regulamentul Delegat (UE) nr.231/2013, societatea a primit numărul de înregistrare în Registrul 
A.S.F. PJR05SAIR/400021 in calitate de S.A.I. si nr. PJR071AFIAI/400002 in calitate de administrator de 

fonduri de investitii alternative (A.F.I.A.). 
 

 Pentru activitatea de administrare a Fondului, S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. primeşte un 

comision de administrare de maximum 0,2% pe luna, calculat la valoarea activului net lunar pentru calcul 
comisioane (ANCC).  

  La data prezentelor documente ale fondului comisionul de administrare lunar este de 0,17% , calculat 

la valoarea activului net lunar pentru calcul comisioane (ANCC), administrat in luna respectiva. 
 

         Activul net pentru calcul comisioane (ANCC) se determina după următoarea formula: 
ANCC = Valoarea actualizată a activelor totale-Impozit pe venit - Răscumpărări de plată (dacă este cazul) -

Cheltuieli de audit financiar - Cheltuieli estimate, mentionate in Reglementările interne ale Fondului - Cheltuieli 
luni precedente (comision depozitare si custodie, comision administrare, impozit pe venit) – comision de succes. 
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          Cheltuielile de infiintare, distributie si publicitate vor fi suportate de catre A.F.I.A. 
          Fondul deleaga A.F.I.A. sa semneze contractul de depozitare cu Depozitarul fondului. 

 
  

 
 

Capitolul VII.  Depozitarul Fondului 

 
 In baza Contractului de depozitare incheiat intre S.A.I. Star Asset Management S.A. si BANCA 

COMERCIALA ROMANA S.A., depozitarul Fondul de Investitii Alternative Star Value este BANCA 
COMERCIALA ROMANA S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei, nr. 159, Business Garden Bucharest, 

cladirea A, et. 6, sector 6, inmatriculata la ORC sub nr. J40/90/23.01.1991, Cod unic de inregistrare R361757, 

inscrisa in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/1999, inscrisa in Registrul A.S.F. sub nr. PJR10DEPR/400010 
din 04.05.2006. 

 
 Comisionul de depozitare 
 
 In conformitate cu prevederile contractului de depozitare, pentru activităţile desfăşurate Depozitarul 

Fondului percepe următoarele comisioane: 

 
1. Comisionul de depozitare de maxim 0,02% din activul net lunar pentru calcul comisioane 

Activul net pentru calcul comisioane (ANCC) se determina după următoarea formulă: 
ANCC = Valoarea actualizată a activelor totale-Impozit pe venit - Răscumpărări de plată (dacă este cazul) -

Cheltuieli de audit financiar - Cheltuieli estimate, mentionate in Regulile Fondului - Cheltuieli luni precedente 

(comision depozitare si custodie, comision administrare, impozit pe venit) – comision de succes. 
 

2. pentru serviciile de custodie Depozitarul percepe următoarele comisioane maxime: 
 

 comision de păstrare în siguranţă a valorilor mobiliare de maxim 0,07%/an aplicat la valoarea 
actualizata lunara a portofoliului aflat în conturile de custodie la BVB si de maxim 0.35% pe an pentru 

intrumente financiare emise pe piete externe; 

 comision pentru decontare si procesarea tranzacţii de maxim 10 Lei (+comison Depozitarul Central) pe 
tranzactie pentru pietele locale si de maxim 60 de EUR pentru piete straine   

 comision eveniment de plată (precum, fără a se limita la dividende, cupoane, principal rambursat): 5 
RON/eveniment de plata pentru piata locala si 10 EUR/eveniment pentru piete externe 

 comision pentru decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare: 79 RON/ tranzactie pentru DVP, 
RVP, REPO si 95 RON / tranzactie pentru transfer fara plata 

 comison decontare participare piata primara : 0,01% 
 
 

Capitolul VIII. Forţa majoră  

 
 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care 

împiedică executarea acestuia este considerată forţa majoră. Sunt considerate imprejurari de forta majora si 
exonereaza de raspundere partea care le-a invocat, urmatoarele: razboiul, revolutia, cutremurul, marile 

inundatii, incendii, atentate, intrarea in incapacitate de plata a statului roman, nationalizarile, suspendarea 
activitatii burselor de valori si a sistemului bancar. 

 Forţa majoră înlătură răspunderea pentru executarea contractului dacă este comunicată în termen de 5 zile 

lucrătoare si demonstrata in termen de 90 de zile de la aparitie. Nerespectarea acestor termene atrage după 
sine răspunderea părţii în culpă. 

 Prevederile şi condiţiile din acest contract vor fi suspendate, în caz de forţă majoră  
 

 

 
Capitolul IX. Clauze de continuare a contractului cu moştenitorii investitorilor 

 
 În caz de deces sau reorganizare a unuia din deţinătorii de unităţi de fond, Fondul îşi continuă existenţa 

prin moştenitorii sau succesorii în drept ai acestuia. Acestia preiau toate drepturile si obligatiile fata de Fond.  
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 In cazul in care, prin efectul succesiunii, una sau mai multe unitati de fond vor deveni proprietatea comuna 

a mai multor persoane, acestea vor desemna pe una dintre ele sa le reprezinte fata de societatea de 
administrare in calitate de titular al dreptului de proprietate si care va exercita drepturile si obligatiile aferente 

unitatii de fond. 
 Unitatile de fond sunt indivizibile cu privire la Fond, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru 

fiecare titlu.  
 

Capitolul X. Lichidarea, transformarea şi fuziunea Fondului 

 
 Fuziunea, transformarea si divizarea Fondului 

 
            Fondul de Investitii Alternative Star Value  poate fuziona cu alt fond de investitii alternative fie 

prin absorbtie, fie prin contopire in conditiile indicate de Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificarile si 

completarile ulterioare.  
 Initiativa fuziunii a doua sau mai multe fonduri apartine administratorului/administratorilor de fonduri de 

investitii alternative care administreaza respectivele fonduri.   
 Prin fuziune administratorul/administratorii de fonduri de investitii alternative va/vor urmari exclusiv 

protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmeaza a fuziona. 
 Fuziunea prin absorbtie se realizeaza prin transferul tuturor activelor care apartin unuia sau mai multor 

Fonduri catre alt Fond - fondul absorbant - si atrage dizolvarea fondului/fondurilor incorporate. 

 Fuziunea prin contopire are loc prin constituirea unui nou fond de investitii, caruia fondurile care 
fuzioneaza ii transfera in intregime activele lor, avand loc astfel dizolvarea acestora. 

Administratorul/administratorii de fonduri de investitii alternative va/vor transmite la A.S.F. notificarea privind 
intenţia de fuziune a fondurilor însoţită de proiectul pe baza căruia se realizează fuziunea şi de un certificat 

constatator emis de depozitar privind numărul investitorilor şi valoarea activului net ale fondurilor implicate în 

fuziune.  
          În termen de maximum 30 zile de la data depunerii documentelor menţionate A.S.F. emite o decizie de 

suspendare a emisiunii şi răscumpărării unităţilor de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, cu 
excepţia răscumpărărilor integrale de unităţi de fond, până la finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile 

de la data suspendării.  
          Decizia de suspendare intră în vigoare la 30 de zile de la data comunicării ei către A.F.I.A. implicată. În 

termen de cinci zile de la data acestei comunicări, societatea/societăţile de administrare a investiţiilor este/sunt 

obligate să publice şi să transmită la A.S.F. dovada publicării anunţului privind intenţia de fuziune şi a datei la 
care este suspendată emisiunea şi răscumpărarea unităţilor de fond ale fondurilor implicate în fuziune.  

         În vederea protecţiei investitorilor, administratorul/administratorii de fonduri de investitii alternative 
are/au obligaţia de a preciza în anunţul privind fuziunea faptul că, în urma procedurii de fuziune, nu este 

garantată o valoare a unităţii de fond egală cu cea deţinută anterior.  

            Administratorul/administratorii de fonduri de investitii alternative are/au obligaţia de a onora toate 
cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea anunţului menţionat şi data intrării în vigoare a 

suspendării emisiunii şi răscumpărării unităţilor de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, în acest 
caz nefiind aplicabile prevederile art. 110 alin. (3) şi (4) din Regulamentul ASF nr.9/2014, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

In situatia fuziunii prin absorbtie, A.S.F. va radia Fondul absorbit, fondul absorbant continuand sa functioneze in 
conditiile respectarii prevederilor legale.  

          In cazul in care fuziunea se realizeaza prin contopirea mai multor Fonduri, A.S.F.  radiaza din Registrul 
A.S.F. fondurile implicate in procesul de fuziune si  inregistreaza fondul rezultat pe baza noilor documente. 

 Fondurile astfel fuzionate sunt administrate de catre o singura A.F.I.A.. Nici un cost suplimentar nu este 
imputat investitorilor ca urmare a procesului de fuziune. 

          A.F.I.A. a fondului rezultat în urma fuziunii depune la A.S.F. în următoarea zi lucrătoare ulterioară fuziunii 

un certificat constatator emis de depozitar din care să reiasă situaţia noului fond rezultat în urma fuziunii similar 
celui depus la momentul înregistrării notificării privind fuziuneaData calculului ratei de conversie a unităţilor de 

fond este considerată data fuziunii. 
           Data calculului ratei de conversie a unităţilor de fond este considerată data fuziunii. 

           Fondul se poate transforma intr-un alt tip de F.I.A.C., cu respectarea prevederilor si procedurilor legale 

prevazute de Legea 243/2019 si de Regulamentul ASF nr. 7/2020,  precum si a celorlalte reglementari emise de 
A.S.F.  

 Este interzisa divizarea Fondului. 
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Lichidarea Fondului 

Lichidarea Fondului are loc in cazul retragerii tuturor investitorilor fondului si al radierii Fondului din Registru 
A.S.F. si/sau in urma retragerii autorizatiei fondului.  

A.S.F. retrage autorizaţia fondului în următoarele situaţii:  
a) la cererea A.F.I.A., pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase, în situaţia în care se constată că 

valoarea activelor nu mai justifică din punct de vedere economic operarea acelui fond;  
b) în situaţia în care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizaţiei A.F.I.A.  
Cererea A.F.I.A. trebuie transmisă la A.S.F. împreună cu hotărârea organului statutar, în termen de 2 zile 

lucrătoare de la data adunării generale a acţionarilor sau şedinţei consiliului de administraţie al A.F.I.A.; 
Hotararea organului statutar trebuie sa cuprinda urmatoarele:  

-fundamentarea riguroasa cu privire la decizia de lichidare 
-situatia detinerilor (informatii cu privire la numarul de investitori si valoarea activului net, inclusiv cea unitara) 

certificata de depozitarul fondului 

-raportul auditorului financiar cu privire la situatia activelor si obligatiilor respectivului fond deschis de investitii 
-nota de informare a investitorilor cu privire la lichidaerea fondului deschis de investitii 

-programul (desfasurarea cronologica) avut in vedere pentru derularea procesului de lichidare      
În termen de 15 zile de la data depunerii documentelor, A.S.F. emite o decizie de suspendare şi aprobă nota de 

informare a investitorilor, care va fi publicată de A.F.I.A. cel puţin pe website-ul propriu şi în cotidianul indicat în 
prospectul de emisiune, în ziua următoare primirii din partea A.S.F. a deciziei de suspendare. Operațiunea de 

suspendare a emisiunii şi răscumpărării unităţilor de fond ale fondului, în cadrul procedurii de lichidare a 

activelor acestuia, se realizează fără acordarea dreptului de răscumpărare pentru investitori. 
         În termen de 5 zile lucrătoare de la data începerii perioadei de suspendare indicate în decizia A.S.F. de la 

A.F.I.A. solicită A.S.F. retragerea autorizaţiei Fondului anexând la respectiva solicitare următoarele documente şi 
informaţii: 

a) situaţia actualizată a deţinerilor fondului existentă la momentul începerii perioadei de suspendare (informaţii 

cu privire la numărul de investitori şi valoarea activului net, inclusiv cea unitară), certificată de depozitarul 
fondului; 

b) raportul auditorului financiar cu privire la situaţia actualizată a activelor şi obligaţiilor respectivului Fond. 
 

      În situația imposibilității achitării contravalorii unităților de fond către unii investitori, administratorul 
lichidării menține în contul bancar sumele datorate acestora pe o perioadă de timp nedeterminată. Contul 

bancar în cauză este constituit sub forma unui cont escrow nepurtător de dobândă şi comisioane și este deschis 

la o instituție de credit autorizată de B.N.R. sau la o sucursală a unei instituții de credit autorizată în alt stat 
membru. 

      Administratorul lichidării pune la dispoziția instituției de credit datele de identificare ale tuturor investitorilor 
ale căror disponibilități sunt plasate în contul colector în cauză, precum şi soldul actualizat aferent fiecărui 

investitor. 

    Creditorii administratorului lichidării nu pot institui proceduri judiciare asupra sumelor de bani existente în 
contul bancar. Administratorul lichidării informează instituția de credit la momentul deschiderii contului bancar 

respectiv despre această situație.  
 

     În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a deciziei de retragere a 

autorizaţiei fondului de investiţii, A.F.I.A. încheie un contract cu un auditor financiar, membru al C.A.F.R. care 
poate fi şi altul decât cel cu care are încheiat contract A.F.I.A. în conformitate cu dispoziţiile prezentului 

regulament, în vederea desemnării acestuia ca administrator al lichidării fondului.  
Contractul cuprinde obligaţiile şi responsabilităţile administratorului lichidării, stabilite în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.  
O copie a contractului încheiat în urma analizării a cel puţin trei oferte, astfel încât preţul contractului să fie 

minim, este transmisă la A.S.F.  

Obligaţia fundamentală a administratorului lichidării este de a acţiona în interesul deţinătorilor de unităţi de 
fond.  
Plata administratorului lichidării se face din fondurile rezultate prin lichidarea activelor fondului de investitii 
alternative. 

Administratorul lichidarii pune sub sigiliu toate activele si ia masurile necesare pentru conservarea acestora. 

Administratorul lichidarii ia in custodie copiile tuturor inregistrarilor si evidentelor contabile referitoare la fondul 
supus lichidarii, pastrate de catre A.F.I.A.  si de catre depozitar, in conformitate cu prevederile prezentului 

regulament. 
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         În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului, administratorul lichidării 

întocmeşte un inventar complet al activelor şi obligaţiilor fondului şi pregăteşte un raport privind inventarierea, 
care cuprinde, fără a se limita la:  

a) o evaluare a tuturor activelor la valoarea lor de piaţă şi a obligaţiilor prezente ale fondului;  
b) o listă a tuturor deţinătorilor de unităţi de fond, numărul şi valoarea unităţilor de fond deţinute de fiecare 

anterior începerii procesului de lichidare;  
c) o eşalonare a datelor la care se face lichidarea activelor şi la care are loc distribuirea sumelor rezultate din 

lichidare.  

Raportul menţionat este transmis A.F.I.A.. şi A.S.F. în termen de maximum 48 ore de la data întocmirii şi este 
publicat în Buletinul A.S.F..  

 
        Administratorul lichidării alege o bancă din România sau sucursala din România a unei bănci străine, care 

se bucură de o bună reputaţie şi de bonitate financiară, în scopul deschiderii unui cont pentru depozitarea 

tuturor sumelor provenite din lichidare.  
Administratorul lichidării exercită exclusiv drepturile de operare asupra acestui cont.  

Nu se permite depunerea în acest cont a altor fonduri decât a celor rezultate în urma lichidării.  
Administratorul lichidării finalizează lichidarea în decurs de maximum 60 de zile lucrătoare de la data publicării 

raportului menţionat. 
Administratorul lichidării are obligaţia să lichideze activele fondului de investitii alternative la valoarea maximă 

oferită de piaţă.  

Administratorul lichidării poate solicita A.S.F. prelungirea cu maximum 30 de zile lucrătoare a termenului 
prevăzut ,în vederea lichidării activelor.  

 
Pe parcursul derulării procesului de lichidare a unui fond de investiții administrat de către o A.F.I.A., ca urmare 

a cererii de răscumpărare totală, obligațiile legale privind calculul, certificarea și publicarea se aplică numai în 

ceea ce privește activul net al fondului de investiții.  
Activul net unitar valabil, în situația în care A.F.I.A. nu decide retragerea autorizației fondului, este ultimul VUAN 

calculat de A.F.I.A. și certificat de depozitar.  
 

        După încheierea lichidării tuturor activelor, administratorul lichidării plăteşte toate cheltuielile legate de 
lichidare, precum şi orice alte costuri şi datorii restante ale fondului de investiţii, urmând a ţine evidenţa pentru 

toţi banii retraşi în acest scop din sumele obţinute în urma lichidării.  

Ulterior etapei prevăzute anterior, administratorul lichidării începe procesul de repartizare a sumelor rezultate 
din lichidare, în conformitate cu datele eşalonate în cadrul raportului de inventariere.  
Administratorul lichidării repartizează sumele rezultate din vânzarea activelor deţinătorilor de unităţi de fond, în 
termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea lichidării. Sumele nete sunt repartizate strict pe baza 

numărului de unităţi de fond deţinute de fiecare investitor la data începerii lichidării şi cu respectarea principiului 

tratamentului egal, echitabil şi nediscriminatoriu al tuturor investitorilor, independent de orice alte criterii. 
Administratorul lichidării întocmeşte raportul final, cuprinzând rezultatele lichidării şi ale distribuirii sumelor 

rezultate din lichidarea activelor precum şi modalitatea de plată a sumelor cuvenite investitorilor şi face dovada 
efectuării plăţilor respective. Raportul final este transmis A.S.F. şi publicat conform menţiunilor din prospectul 

de emisiune al fondului, precum şi în Buletinul A.S.F.  
După efectuarea tuturor plăţilor, administratorul lichidării procedează la închiderea contului bancar. 
 

 
 

Capitolul XI. Litigii 
 

 Creditorii societăţii de administrare, ai depozitarului, subdepozitarilor sau ai deţinătorilor de unităţi de fond 

nu pot urmări în justiţie activele Fondului, în totalitate sau în parte. 
 Fondul neavând personalitate juridică, în relaţiile cu terţii el nu există ca subiect de drept. Fondul este 

reprezentat legal de către S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. 
       S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. reprezinta legal Fondul, ale carui active le administreaza, in relatia 

cu tertii si poate intreprinde demersuri legale sau intra in raporturi juridice in scopul protejarii intereselor 

detinatorilor de unitati de fond.  
       S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A., în numele F.I.A. Star Value, poate deţine calitatea de asociat în 

cadrul unei societăţi cu răspundere limitată sau acţionar într-o  societate  pe acţiuni, cu respectarea  
prevederilor Legii nr.243/2019, aceste detineri fără a fi considerate ca aparţinând patrimoniului A.F.I.A. şi nu 
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pot face obiectul niciunei pretenţii fie din partea  creditorilor A.F.I.A., fie în  cazul falimentului sau al lichidării 

administrative a A.F.I.A. 
 Legea aplicabila prezentului contract este legea romana. 

 Orice neintelegere in legatura cu executarea prezentului contract va fi rezolvata pe cale amiabila intre parti. 
Daca o astfel de rezolvare nu este posibila, litigiul va fi solutionat de instantele competente. 

 
 

Capitolul XII. Clauze privind incetarea contractului in conditiile prevăzute în codul civil român 
 

         Raportat la specificul Fondului si la legislatia incidenta fondurilor de investitii alternative, contractul 

încetează și Fondul se dizolvă prin: 

a) imposibilitatea neîndoielnică a realizării obiectului Fondului; 
b) consimțământul tuturor partilor; 

c) hotărârea instanței, pentru motive legitime și temeinice; 
e) nulitatea societății; 

       Contractul de societatea nu încetează prin moartea ori punerea sub interdicție a uneia dintre persoanele 

fizice asociate, încetarea calității de subiect de drept a uneia dintre persoanele juridice asociate sau falimentul 
unui asociat. 

        Lichidarea fondului se face in conformitate cu cele pravazute la Capitolul X 
 

Capitolul XIII. Drepturile si obligatiile partilor 
 

Drepturile  investitorilor Fondului sunt urmatoarele: 

• sa beneficieze de plata pretului de rascumparare al unitatilor de fond (Preţul de rascumparare este 
pretul cuvenit investitorului la data depunerii cererii de rascumparare si este format din valoarea unitara 

a activului net de la data cererii calculata de A.F.I.A. si certificata de depozitar, din care se scade 
comisionul de rascumparare – daca este cazul - si orice alte taxe legale); 

•  sa primeasca prin fax, e-mail, posta sau alt suport durabil un extras de cont ce constituie Certificatul 

de investitor si care atesta participarea la Fond; 
•  sa obtina, la cerere, extrasul de cont cu operatiunile efectuate; 

•  sa beneficieze, in conditiile legii, de confidentialitatea operatiunilor; 
• sa garanteze, cu unitatile de fond detinute, pentru credite acordate de o banca cu care AFIA a 

incheiat un astfel de acord, cu acordul acesteia. AFIA va bloca operatiunile de rascumparare efectuate 
din contul investitorului in baza contractului de gaj incheiat intre titularul contului si banca partenera. 

Deblocarea operatiunilor de rascumparare se face la primirea de catre AFIA a documentelor care atesta 

incheierea gajului. 
•  sa solicite si sa obtina informatii referitoare la politica de investitii a Fondului si ultima valoare 

unitară a activului net calculata de A.F.I.A. si certificata de depozitar , cu respectarea teremenelor 
prevazute in reglementarile in vigoare; 

•  sa solicite inscrierea in formularul de adeziune-subscriere ca investitor a unei persoane imputernicite 

sa opereze in numele, pe contul si pe riscul titularului  
 

Obligatiile investitorilor Fondului sunt urmatoarele: 
• isi insusesc prevederile Contractului de Societate si ale Regulilor Fondului, devenind parte contractuala 

prin semnarea formularului de subscriere în urma citirii Documentului de oferta al fondului; 

• sa respecte conditiile mentionate in formularul de adeziune-subscriere; 
• sa achite comisionul de rascumparare, daca este cazul; 

• sa detina in permanenta cel putin o unitate de fond; 
• sa verifice corectitudinea inscrierii operatiunilor de subscriere (cumparare)/rascumparare a unitatilor 

de fond; 
• sa achite eventualele comisioane de transfer bancar ocazionate de rascumparare 

• sa notifice Societatea de Administrare in cazul actualizarii datelor de identificare  

 
           Deţinătorii  de  unităţi  de  fond  beneficiază  de drepturi şi obligaţii doar în limitele valorice şi proporţia 

din activele Fondului deţinute. 
 

 

 



F.I.A. STAR VALUE                                                                                                     Contract de societate  

Pag. 8/8 

Capitolul XIV. Dispoziţii finale 

  
 Investitorii devin parte a prezentului contract si isi asuma prevederile Regulilor Fondului prin  semnarea 

formularului de subscriere/adeziune, in urma citirii Documentului de oferta al Fondului. 
 

 Încheiat la 15.01.2007, în doua exemplare originale, câte unul pentru S.A.I. STAR ASSET 
MANAGEMENT S.A. şi C.N.V.M. (actual A.S.F.). 

         

Actualizat la data de 24.08.2021  
 

 
S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. 

 

   Presedinte - Director General  
     Danila Nicolae-Alexandru 


