
 

 

 

 

    Cluj-Napoca, Noiembrie 2005 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

SSIF „BROKER” – Cluj Napoca  şi CONSULTANŢĂ & INVESTIGAŢII FINANCIARE- Bucureşti 

anunţă încheierea, în data de 21 Noiembrie 2005, 

a unui parteneriat strategic în vederea consolidării poziţiilor acestora pe piaţa românescă 

 

 

 

SSIF „BROKER” SA, membru fondator al Bursei de Valori Bucureşti şi al Asociatiei Naţionale a 

Societăţilor de Valori Mobiliare este una dintre cele mai puternice societăţi de intermediere financiară care 

îşi desfăşoara activitatea în România. Totodata, este singura societate de intermediere financiară ale cărei 

acţiuni sunt cotate la Bursa de Valori Bucureşti. 

 

După valoarea tranzacţiilor efectuate în numele clienţilor şi pentru portofoliul propriu, la B.V.B. şi pe Bursa 

Electronică Rasdaq, SSIF „BROKER” SA s-a situat în permanenţă între primele societăţi de valori 

mobiliare din ţară fiind prezentă în peste 20 judeţe ale ţării.   

 

SSIF „BROKER” SA oferă gratuit tuturor clienţilor săi servicii de analiză bursieră precum şi consultanţă 

în  vederea tranzacţionării diverselor titluri de valoare care sunt cotate la Bursa de Valori Bucureşti şi pe 

Bursa Electronică Rasdaq . Misiunea SSIF BROKER SA este de a îmbunătăţi în mod continuu serviciile 

sale prestate pentru a răspunde nevoilor clienţilor 

 

CONSULTANŢĂ & INVESTIGAŢII FINANCIARE, companie de consultanţă creată în spiritul 

BUSINESS INTELLIGENCE este specializată în asistenţă şi consultanţă în managementul litigiilor, 

investigaţii financiare şi analize de tip due diligence, asistenţă în afaceri şi consultanţă în dezvoltarea 

afacerii, asistenţă în restructurarea economico-financiară, în domeniul finanţărilor, precum şi în recuperarea 

creanţelor. 

 

Membru Fondator al Bursei de Valori Bucuresti 

Cluj-Napoca, str. Einstein, nr. 8, tel/fax 0264-433677 

Capital social 31.870.393 RON 

Nr. Inreg. J12/3038/1994 

Web: http://www.ssifbroker.ro E-mail: staff@ssifbroker.ro 



Numărul 1 în afaceri inteligente, CONSULTANŢĂ & INVESTIGAŢII FINANCIARE oferă clienţilor 

acesteia, companii mijlocii şi mari, naţionale şi transnaţionale premise sigure de maximizare a profiturilor şi 

minimizarea pierderilor, punând un accent deosebit pe prevenirea operaţiunilor economico-financiare şi 

legale ineficiente. 

 

Totodată, CONSULTANŢĂ & INVESTIGAŢII FINANCIARE acţionează împotriva manifestărilor de 

concurenţă neloială. Prin analizele de tip due diligence, identifică şi controlează riscurile asociate afacerilor. 

 

Prin încheierea acestui Parteneriat strategic, cele două companii au în vedere diversificarea serviciilor 

oferite către clienţi prin efectuarea de analize în scopul diminuării riscurilor asociate achiziţiilor de valori 

mobiliare de pe piaţa de capital a Romaniei, contracararea manifestărilor de concurenta neloială şi a altor 

practici neconforme cu regulile şi standardele europene în afaceri asupra lor şi a clienţilor acestora, precum 

şi consultanţă şi asistenţă în managementul situaţiilor de criză. 

 

Prin parteneriatul strategic, SSIF „BROKER” SA şi CONSULTANŢĂ & INVESTIGAŢII 

FINANCIARE, îşi consolidează poziţia pe piaţa românească, atât în beneficiul propriu, cât şi al clienţilor 

acestora. 

 

 

Departament Comunicare-Marketing  

SSIF “Broker” SA 

  


