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         Nr. Inreg._1181/27.03.2006 

 
Catre 

   Comisia Nationala aValorilor Mobiliare / Bursa de Valori Bucuresti      
     
 
 Raport curent  conform Regulamentului CNVM nr.13/2004  
 

Evenimente importante de raportat:  
 

In data de 25.03.2006 s-a intrunit, la a doua convocare, Adunarea Generala a Actionarilor  SSIF “ BROKER “ 
SA  pentru doua sedinte, Ordinara si Extraordinara desfasurate la Cluj-Napoca , la Facultatea de Mecanica a 
Universitatii  Tehnice.  

La Adunarea Generala au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari  care au reprezentat 53,81 % din  totalul 
capitalului social,  respectiv 17.149.459 actiuni, Adunarea Generala fiind statutara . 

Cele 2 Adunari Generale au fost legal convocate prin publicarea Convocatorului in Mon. Of. al Romaniei Nr. 
591/2.02.2006, in ziarul Economistul nr. 2067/21.02.2006, iar in rezumat in ziarul Bursa nr. 44/06.03.2006 si prin instiintarea 
BVB, CNVM, respectiv prin afisarea acestuia pe site-ul societatii. 
  
I. In urma dezbaterilor, ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR , la punctele aflate pe ordinea de zi, a 
luat cu unanimitatea celor prezenti urmatoarele hotarari: 

1.  Aproba Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2005 si Raportul Auditorului financiar privind exercitiul 
financiar aferent anului 2005.  

2.  Aproba  situatiile financiare anuale pe 2005 ( bilantul, contul de profit si pierderi) . 
          

INDICATOR 2005                                       RON 

Venituri totale 24.457.386 

Cheltuieli totale 9.459.640  

Profit brut 14.997.746 

Impozit pe profit 2.046.726 

Profit net  12.951.020 

Rezerve legale 679.946  

Profit net de repartizat 12.271.074 

 3. Aproba  descarcarea administratorilor de gestiunea aferenta exercitiului financiar  2005. 
4. Alege prin vot secret un nou  Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani ( 2006-2010) format din  cei 5 membri 
ai Consiliului precedent: 

• DL. PRUNEA PETRU- 16.826.162 voturi pentru reprezentand 100 % din capitalul reprezentat ; 

• Dl. IONESCU ANTON –16.778.480 voturi pentru rprezentand 99,72% din capitalul reprezentat; 

• DL. ERHAN IOAN-16.826.162 voturi pentru reprezentand 100 % din capitalul reprezentat ; 

• DL. CARTIS GH. IOAN-16.826.162 voturi pentru reprezentand 100 % din capitalul reprezentat ; 

• DL. MARTIN MIRON – 16.826.162 voturi pentru reprezentand 100 % din capitalul reprezentat . 
5. Aporba in unanimitate Bugetul de Venituri si Cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2006. 

           

INDICATOR 2006                                            RON 

Venituri totale 26.120.000 

Cheltuieli totale 10.120.000  

Profit Brut 16.000.000  

6. Aproba in unanimitate  ca un  procent de  10,1741 %  RON  din profitul net aferent anului 2005 sa fie alocat pentru 
investitii in anul 2006. 
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II. In urma dezbaterii ordinii de zi ADUNAREA GENERALA  EXTRAORDINARA A  ACTIONARILOR a luat urmatoarele 
hotarari:  
1.  Aproba  in unanimitate  modificarea art.13(3) din Actul Constitutiv in urmatoarea formulare: “ AGEA deleaga Consiliului 
de Administratie pe perioada anului 2006 aprobarea infiintarii sau desfiintarii unor sedii secundare, inceperea demersurilor 
pentru realizarea de fuziuni si splitarea actiunilor proprii.  
2.  Aproba cu  unanimitatea celor prezenti ca majorarea capitalului social sa  se realizeze  din   2 surse dupa cum urmeaza : 

a). capitalizarea  unui procent de 89,8258 % din profitul net aferent anului 2005 ,suma aprobata de  AGEA 
fiind de 11.633.362 RON reprezentand un numar de  11.633.362 noi  actiuni emise  la valoarea nominala de 1,0 RON/ 
actiune  ( 36,50 % din capitalul social actual). 
 
 Actiunile nou emise vor fi repartizate actionarilor  inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Bursa de Valori 
Bucuresti la data de inregistrare, rata de alocare fiind de  36,5%. 
 
b). Noi aporturi in numerar   prin achizitionarea unui numar de 11.496.245 actiuni noi, nominative si dematerializate de 
aceeasi categorie  cu cele emise pana in prezent la o valoarea nominala de 1 RON  si un pret de subscriere de 1,5 RON . 
Actiunile noi vor fi oferite spre subscriere  catre detinatorii  de drepturi de preferinta apartinand actionarilor existenti la data 
de inregistrare si care nu si le-au instrainat  in perioada de tranzactionare a acestora , precum si celor care au dobandit 
drepturi  in perioada de tranzactionare a acestora si cu plata integrala  a actiunilor la data subscrierii.  
 Actionarii prezenti au aprobat in unanimitate tranzactionarea drepturilor de preferinta aferente majorarii 
de capital  social prevazute mai sus pe Bursa de Valori Bucurestl, forma si continutul documentului de 
prezentare in vederea tranzactionarii drepturilor de preferinta, in conformitate cu art.133 alin. 6 si 7 din 
Regulamentul CNVM 13/2004. Totodata, s-a aprobat in unanimitate ca  perioada de tranzactionare a drepturilor 
de preferinta sa fie  10 zile lucratoare. (Documentul de prezentare  si procedura de subscriere a actiunilor nou 
emise sunt  atasate).  

 
In urma acestei operatiuni capitalul social al societatii se va majora  pana la suma de 55.000.000 RON. 

3. Aproba in unanimitate  data de 10.04.2006 ca data de inregistrare pentru toate hotararile luate in AGA Ordinara si 
Extraordinara. 
4. AGEA mandateaza Consiliul de Administratie sa aprobe si sa semneze  toate actele  necesare  acestei operatiuni de 
majorare  si pe dl. Petru Prunea  sa semnarea in numele actionarilor  actele cerute de lege pentru finalizarea hotararilor 
AGA. 
 
 
   Presedintele Consiliului de Administratie  
    Prof. Univ. Dr. Petru Prunea  


