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SSIF ROMCAPITAL S.A. Timişoara 

           

Consultant autorizat pentru piaţa AeRO  

 

 

 A. Profilul companiei 

SSIF Romcapital SA este o societate de servicii de investiţii financiare înfiinţată în anul 

1996, odată cu demararea activităţii pe piaţa de capital din România, fiind autorizată pentru 

desfăşurarea activităţilor de intermediere de instrumente financiare prevăzute de Legea nr. 

297/2004. SSIF Romcapital SA este o companie dinamică ce s-a adaptat în permanenţă 

cerinţelor legislaţiei pieţei de capital, precum şi nevoilor investitorilor, venind mereu în 

întâmpinarea cerinţelor acestora. 

 

Date de identificare: 

 Anul înfiinţării: 1996 

 CUI: 8882408; J35/1316/1996; 

 Domeniul de activitate principal: 6499 – Alte intermedieri financiare. 

 cont: RO95BRDE360SV16273473600 deschis la BRD Timişoara 

 Capital social: 1.400.000 RON 

 Decizie de autorizare SVM nr. 1668/19.11.1996 şi SSIF nr. 2051/03.07.2003, eliberată 

de CNVM Bucureşti, str. Foişorului nr. 2, sector.3, tel 021/3266875 

 ANSPDCP nr. 4287 

 

Sedii operaţionale: 

 Sediul central : Bv. Mihai Viteazu nr. 30B, Timisoara, tel: 0356-803000 

 Sucursala Satu-Mare, str. Mihai Viteazu  nr. 1, ap 12-25 tel: 0757017070 

http://www.romcapital.ro/
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 Agentie Sibiu: str. Nicolae Balcescu nr. 7 ap. 8 , Sibiu, tel: 0369-407067 

 

Relaţiile SSIF Romcapital SA cu instituţiile pieţei de capital din România: 

 utilizator direct al Bursei de Valori Bucureşti (BVB) 

 

 acţionar  al Casei de Compensaţie Bucureşti 

 membru al Asociaţiei Brokerilor 

 acţionar Casei Romane de Compensaţie 

 acţionar şi membru al Fondului de Compensare al Investitorilor 

 acţionar al Depozitarului Central Bucureşti. 

 

SSIF Romcapital SA are implementat un sistem al calităţii în conformitate cu cerinţele 

standardului SR EN ISO 9001:2001, conform Certificatului nr. AJA07/11344 din 08.02.2007 emis 

de AJA Registars. 

 

Servicii oferite de SSIF Romcapital SA 

SSIF Romcapital este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) din 

România să presteze gama completă de servicii de investiţii financiare.  

Aceste servicii includ: 

Servicii principale 

 Preluarea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente 

financiare;  

 Executarea ordinelor în numele clienţilor; 

 Tranzacţionarea pe cont propriu; 

 Administrarea portofoliilor;  

 Consultanţă de investiţii; 

 Subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasamentul de instrumente financiare 

în baza unui angajament ferm; 

http://www.romcapital.ro/
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 Plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;  

 Administrarea unui sistem alternativ de tranzacţionare. 

Servicii conexe 

 Păstrarea în siguranţă şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, 

inclusiv custodia şi servicii în legătur cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor 

sau garanţiilor;  

 Acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia 

efectuarea unei tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente financiare, în cazul în 

care firma care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacţie;  

 Consultanţă acordată entităţilor cu privire la structura de capital, strategia industrială 

şi aspectele conexe acesteia, precum şi consultanţă şi servicii privind fuziunile şi 

achiziţiile unor entităţi;  

 Servicii de schimb valutar în legătură cu activităţile de servicii de investiţii prestate;  

 Cercetare pentru investiţii şi analiză financiară sau alte forme de recomandare 

generală referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare;  

 Servicii in legatura cu subscrierea in baza unui angajament ferm; 

 Serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe legate de activul 

suport al următoarelor instrumente derivate, în cazul în care acestea sunt în legătură 

cu prevederile privind serviciile de investiţii şi conexe:  

1. opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward, pe rata dobânzii şi oricare 

alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri 

băneşti sau pot fi decontate în fonduri băneşti la cererea uneia dintre părţi (altfel 

decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere);  

2. opţiuni, contracte futures, swap-uri şi alte contracte derivate în legătură cu 

mărfuri şi care pot fi decontate fizic, cu condiţia să fie tranzacţionate pe o piaţă 

reglementată şi/sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare; 

3. opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward  şi alte contracte derivate 

în legătură cu mărfuri şi care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor de 

la pct. 2 si neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente 
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financiare derivate, ţinându-se seama, printre altele, dacă sunt  compensate şi 

decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt 

subiect al apelurilor în marjă în mod regulat; 

4. opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward  pe rata dobânzii şi orice 

alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu, aprobări pentru  

emisii de substanţe sau rate ale inflaţiei ori alţi indicatori economici oficiali, care 

trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia 

dintre părţi (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la 

reziliere), precum şi orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, 

obligaţii, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiţie, care prezintă 

caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ţinându-se seama printre 

altele, dacă sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul sistemelor 

alternative de tranzacţionare şi sunt compensate şi decontate prin intermediul 

unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri în marjă în 

mod regulat. 

 

a) Servicii de intermediere 

Prin intermediul SSIF Romcapital SA puteţi tranzacţiona o gamă variată de instrumente 

financiare pe piaţa de capital din România: 

 Intermedierea tranzacţiilor cu instrumente financiare listate la Bursa de Valori 

Bucureşti (BVB). În prezent, prin intermediul societăţii noastre puteţi investi în 

acţiuni, obligaţiuni, drepturi de preferinţă, produse stucturate, unităţi de fond.  

 

b) Administrare de portofolii 

 Acest serviciu se realizează în baza mandatului dat agentului SSIF Romcapital SA de 

către client, în scopul administrării portofoliului clientului în mod discreţionar. În exercitarea 

mandatului de administrare a portofoliului, agenţii SSIF Romcapital SA utilizează toate 

cunoştinţele de specialitate, experienţa şi capacitatea de analiză de care dispun şi depun cele 

mai bune eforturi în vederea realizării pe contul clientului a unor investiţii cât mai 
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profitabile, în condiţiile de piaţă disponibile şi cu respectarea profilului de risc declarat al 

clientului, în vederea maximizării randamentului investiţional al portofoliului acestuia. 

 

 c) Servicii de consultanţă 

 Având o experienţă de peste 18 ani pe piaţa de capital din România, SSIF Romcapital 

SA acorda consultanţă tuturor tipurile de clienţi, fie persoane fizice, fie persoane juridice: 

- consultanţă specifică pieţei de capital societatea noastră fiind inclusiv 

consultant BVB pentru emitenţii pieţei AeRO operată de Bursa de Valori 

Bucureşti. 

- consultanţă privind mediul de afaceri. 

  

Serviciile de consultanţă includ: 

a) Fuziuni, achiziţii, divizări de firme: 

 analiza în detaliu a situaţiei companiilor; 

 întocmirea prospectului de ofertă în cadrul ofertelor publice ca modalitate de 

achiziţie a firmelor; 

 metodele de fixare a preţului de achiziţie şi modalităţile de plată a achiziţiilor şi 

fuziunilor; 

 modalităţi de preluare a controlului unei firme; 

 posibilitatea de retragere din societate a acţionarilor şi de obţinere a contravalorii 

acţiunilor. 

 asistenţa companiilor în vederea listării atât pe piaţa reglementată cât şi pe  piaţa 

AeRO, iar ulterior listării oferă consultanţă extinsă pe bază contractuală în 

conformitate cu legislaţia şi codul operatorului de piaţă în vigoare.  

b) Vânzări speciale la ordin; 

c) Oferte publice de cumpărare/ preluare/ vânzare, voluntare sau obligatorii; 

d) Operaţiuni de delistare a societăţilor emitente listate; 

e) Operaţiuni de listare emitenţi pe Bursa de Valori Bucureşti; 

f) Modificări în structura de capital a societăţilor comerciale; 

http://www.romcapital.ro/
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g) Consultanţă pentru investiţii 

Prin consultanţă de investiţii se înţelege recomandarea personală dată unui client, în 

legătură cu una sau mai multe tranzacţii cu instrumente financiare.  

 

În calitate de Consultant Autorizat pe piaţa AeRO operată de B.V.B., societatea noastră are 

următoarele responsabilităţi: 

 să întreprindă activităţi de analiză a oportunităţii listării companiei; 

 să ofere asistenţă pentru întocmirea documentaţiei necesare listării pe AeRO; 

 să pregătească, împreună cu compania, documentul de prezentare pentru listare; 

 să efectueze o evaluare a companiei care se pregateşte de listare pe AeRO; 

 să sprijine compania în activităţi de finanţare prin ofertă de acţiuni; 

 să ofere asistenţă companiei, după listarea pe AeRO, pentru respectarea 
obligaţiilor regulamentare de raportare. 

 

d) Servicii de depozitare si eliberare extrase 

SSIF Romcapital SA prestează servicii de depozitare a instrumentelor financiare ale 

clienţilor săi si eliberează extrase de cont cu deţinerile acestora, fiind admisă în sistemul 

Depozitarului Central Bucureşti.  

 SSIF Romcapital SA îşi desfăşoară toate activităţile de registru în relaţia cu Depozitarul 

Central Bucureşti prin intermediul  agenţilor pentru servicii de investiţii financiare (ASIF) 

autorizaţi pentru aceste operaţiuni. 

 
 
Dr. Carmen Maria Angyal      
Preşedinte/Director General       
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