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REZUMAT 
 
 
 
1.  Identitatea membrilor organelor de conducere ale societăţilor care rezultă 
din fuziune, ai consultanţilor şi ai auditorilor financiari ale acestora. 
 
 Dl. Petru Prunea- Preşedinte-Director General ;   
 SC Citadela Audit SRL Cluj-Napoca reprezentată prin dl. Oprean Ioan 
 
 
2.  Raportul de schimb al acţiunilor şi modalităţile de predare a acţiunilor. 
 
 Raportul de schimb este Rs =81,0837/1, noile acţiuni nominative dematerializate urmând a 
fi înregistrate în Registrul Acţionarilor al SSIF BROKER SA administrat de către Serviciul 
Registru din cadrul Depozitarului Central .  
 
 
3.  Date financiare selectate pentru societăţile care fuzionează, pentru data 
de fuziune, precum şi pentru societatea rezultată din fuziune (date financiare de 
deschidere): capitalizare şi grad de îndatorare. Fundamentarea şi condiţiile 
fuziunii, factorii de risc. 
 
 Găsiţi vă rog în Anexa nr. 1  la prezentul document : Bilanţurile celor două societăţi care 
fuzionează la data de 31.12.2006 împreună cu Bilanţul de deschidere la data de 31.12.2006 . 
 
 Gradul de îndatorare al celor două societăţi înainte de fuziune : 
 

- - - BROKER = 0 
- - - Investco= 0 

 
După fuziune : 

- - - Grad de îndatorare BROKER = 0 
 

Fuziunea se va realiza prin absorbţia  de către SSIF BROKER SA (numită în continuare şi 
societatea absorbantă) a SSIF Compania Română de Investiţii Investco SA ( numită în continuare 
şi societatea absorbită sau Investco) .  

Societatea absorbantă preia toate activităţile  şi operaţiunile în derulare ale societăţii 
absorbite şi personalul acesteia . 
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Consiliul de Administraţie al SSIF Broker SA a acceptat şi a cultivat propunerile de 
fuziune prin absorbţia  SSIF Compania Română de Investiţii Investco SA pe baza următoarelor 
considerente: 

 
1. consolidarea şi dezvoltarea pieţei de capital autohtone este dependentă de 

creşterea forţei financiare, profesionale şi organizaţionale a societăţilor de brokeraj 
din România; 

2. creşterea puterii financiare a SSIF permite o finanţare mai susţinută şi mai ieftină a 
emitenţilor şi o mai acceptabilă îndestulare a acţionarilor intermediarilor; 

3. concentrarea tuturor activităţilor din economie în unităţi tot mai mari este un 
proces inexorabil, amplificat de integrarea ţării noastre în UE şi de globalizare 
atotcuprinzătoare. 

4. fuziunea SSIF Broker SA cu alte SSIF se înscrie în orientarea permanentă a 
mangementului societăţii, care s-a preocupat de dezvoltarea şi extinderea societăţii 
în noi spaţii geografice şi economice. 

5. societatea care intră în procesul de fuziune evoluează pe piaţa de capital, dar este 
complementară din punct de vedere al raportului dintre activităţile desfăşurate. 
Or, aceasta echivalează cu a se completa una pe alta amplificând profitabilitatea 
entităţii care rezultă din fuziune. 

6. prin fuziunea în cauză reţeaua naţională de subunităţi se extinde şi se amplifică pe 
baza resurselor umane a societăţii; 

7. sectorul clienţilor instituţionali şi a serviciilor corporate va cunoaşte o dezvoltare 
în urma realizării fuziunii; 

8. urmare a fuziunii prin absorbţie cu Investco, SSIF Broker îşi va consolida poziţia 
ca acţionar la  Bursa de Valori Bucureşti cât şi la Bursa Monetar-Financiară Sibiu. 
 
 
Numele, existenţa şi toate serviciile, capacităţile, drepturile, privilegiile şi 

obiectivele  SSIF BROKER SA  vor continua fără a fi afectate de Fuziune .  În calitate de 
societate absorbantă, SSIF BROKER SA  va fi supusă în continuare legilor din România, şi 
va prelua toate drepturile, privilegiile, activele, pasivele şi obligaţiile Societăţii Absorbite  
în conformitate cu Legea 31/1990 republicată şi modificată . Fuziunea va avea efectele 
prevăzute de Legea 31/1990 . 
 
 
 
 Factorii de risc sunt descrişi la pct. 4 din prezentul document. 
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4.  Informaţii privind societatea rezultată din fuziune 
 
4.1. Informaţii generale. 
  
 Fuziunea s-a realizat prin absorbţia de către SSIF BROKER SA a SSIF Compania Română 
de Investiţii Investco SA . 
 
 
4.2. Privire generală asupra activităţilor viitoare ale societăţii rezultate din 
fuziune. 
 
 Societatea rezultată din fuziune, SSIF BROKER SA va presta în continuare toate serviciile 
de investiţii financiare menţionate în autorizaţia de funcţionare a societăţii . 
 
5. Tendinte şi perspective de dezvoltare ale societăţii rezultată din fuziune 
 

Obiectivul strategic al SSIF BROKER SA, în etapa actuală de dezvoltare proprie 

şi a pieţei de capital româneşti  este creşterea valorii societăţii. Atingerea lui impune, în 

primul rând,  reorientarea activităţii societăţii de la politica de retail la cea de corporate.  

 

În perioada 2007-2010, societatea îşi propune creşterea veniturilor totale cu 26,6% pentru 
anul 2007, 22% pentru anul 2008, 20% pentru anul 2009, 18% pentru anul 2010, creştere 
susţinută de creşterea veniturilor din principalele activităţi ca urmare a creşterii numărului de 
clienţi, precum şi de noile investiţii realizate de societate pe măsura creşterii capitalurilor proprii, 
îndeosebi prin emiterea de noi acţiuni. 

Obiectivul principal în domeniul operaţional este sporirea calităţii serviciilor de investiţii 
financiare oferite clienţilor, folosind în mod optim resursele umane, materiale şi financiare de care 
dispune societatea, precum şi diversificarea serviciilor oferite. 
 

Pentru îndeplinirea obiectivului propus, SSIF Broker SA are în vedere: 
            - creşterea cotei de piaţă şi a veniturilor în domeniul serviciilor de investiţii financiare pe 
plan intern; 
            - atragerea de noi segmente de clienţi şi oferirea de noi servicii atât pe plan intern cât şi 
extern; 
            - creşterea calităţii serviciilor de investiţii finaciare oferite; 

      - administrarea şi gestionarea performantă a propriului patrimoniu, cu accentuarea 
creşterii calităţii şi eficienţei managementului de portofoliu;  

      - corelarea activităţii de investire/dezinvestire cu oportunităţile oferite de piaţa monetară şi 
de capital din România ; 

      - maximizarea profitabilităţii întregii activităţi desfăşurate în cadrul societăţii şi asigurarea 
condiţiilor de repartizare a unui dividend optim către acţionari. 
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6. Organe de conducere şi angajaţi 
 

Organele de conducere ale societăţii rezultate din fuziune, aşa cum sunt precizate 
acestea prin actul constitutiv. Menţiuni privind angajaţii societăţii rezultate din fuziune. 
 
 Consiliul de administraţie al SSIF BROKER SA este format din : 
 

-Petru Prunea – preşedinte ; 
- Anton Ionescu – membru; 
- Ioan Erhan   - membru ; 
- Ioan Carţiş – membru ; 

- Martin Miron – membru . 
 
 

               Director General- dl. Petru Prunea 
 
  
     Conducerea executivă este formată din : 

-Adrian Al. Ceucă – Director General Adjunct ; 
- Adrian Caramiha  - Director General Adjunct ; 

- Prunea Daniela- Director financiar; 
- Adina Moldovan- Director Dep. Juridic/Control; 

- Florica Venter – Director Dep. Operaţiuni cu Firme 
   
       Societatea rezultată din fuziune are un număr de 161 angajati . 
  
 
7. Acţionari semnificativi 
Acţionari semnificativi ai societăţii rezultate din fuziune. 
 
 -Nu există acţionari semnificativi . 
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8. Informaţii financiare 
8.1. Situaţiile financiare şi alte informaţii financiare pentru societăţile care 
fuzionează, la data de fuziune, precum şi pentru societatea care rezultă din 
fuziune. 
 
a).  Pentru SSIF BROKER SA la 31.12.2006  
  

INDICATOR 2006                                       RON 

Cifra de afaceri 13.284.568 
Venituri totale 35.362.347 
Cheltuieli totale  13.567.115 
Profit brut 21.795.232 
Impozit pe profit 3.118.805 

Profit net  18.676.427 

Rezerve legale  1.025.704,73 
Profit net de repartizat 17.647.042 
Capital social  54.610.538 

 
b). Pentru SSIF Compania Română de Investiţii Investco SA – 31.12.2006 
 

INDICATOR 2006                                       RON 

Cifra de afaceri 903.647 
Venituri totale 1.786.045 
Cheltuieli totale 1.199.807 
Profit brut 586.238 
Impozit pe profit 62.055 

Profit net  524.183 
Capital social  900.000 

c). Date financiare-societatea rezultată din fuziune, conform Bilanţ de 
deschidere : 
 
 -venituri totale = 37148392; 
 -cheltuieli totale =14766922; 
 -capital social=55.510.538 lei  
-Conform certificatului de inregistrare mentiuni eliberat de ORC Cluj in data de 
31.07.2007 si a Deciziei CNVM 1305/24.07.2007,ca efect al fuziunii, capitalul 
social total al SSIF BROKER SA  este de 58.259.298 lei divizat in 116.518.596 
actiuni cu valoarea nominala de 0.50 lei . 
 
8.2. Modificări semnificative pentru societăţile care fuzionează şi pentru 
societatea care rezultă din fuziune. 
 -Nu e cazul . 
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9. Detalii cu privire la fuziune/admiterea la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată .Procedura de notificare a acţionarilor cu privire la numărul de 
acţiuni emise de societatea rezultată din fuziune, ce le-a fost alocat. Modalitatea 
de predare a acţiunilor şi, dacă este cazul, cuantumul sultei.  
 
 

Numărul acţiunilor Broker alocate foştilor acţionari Investco a fost calculat de către 
Consiliul de Administraţie al societăţii la data de înregistrare  în baza raportului de schimb aprobat 
prin Hotărârea AGEA din 27.04.2007 ( publicată în Mon. Oficial Partea a IV-a, nr. 
1499/14.05.2007 ) şi a hotărârii AGEA din data de 29.06.2007. 

Pentru a acoperi aportul Investco, societatea absorbantă -SSIF BROKER SA va emite un 
număr de  7.297.520 noi acţiuni la valoarea nominală de 0,5 lei . 

Raportul de schimb între o acţiune emisă de Investco şi o acţiune emisă de Broker este Rs 
=81.0837/1 . Astfel, pentru o acţiune emisă de Investco, Broker va emite un număr de 81,0837 
acţiuni . Noile acţiuni emise de Broker ca efect al fuziunii şi distribuite acţionarilor Investco dau 
dreptul la dividende începând cu 31.12.2006. 
 

La data fuziunii-31.12.2006, acţionarii Investco pierd dreptul la dividende în această 
societate şi dobândesc dreptul la dividende în Broker, proporţional cu cota de participare a fiecăruia 
la capitalul social al Broker . 

Rezervele şi profitul net al societăţilor implicate în fuziune aferent exerciţiului financiar 
2006 se vor repartiza acţionarilor rezultaţi în urma fuziunii, după aprobarea bilanţului consolidat 
şi înregistrarea acţionarilor societăţii absorbite în Registrul Acţionarilor administrat de 
Depozitarul Central .  

Acţionarii societăţii absorbite-SSIF Investco vor fi notificaţi de SSIF BROKER SA cu 
privire la numărul de acţiuni ce le este alocat ca urmare a finalizării fuziunii în scris prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire.Ulterior înregistrării acţiunilor lor în Registrul 
Acţionarilor, aceştia vor putea solicita Depozitarului Central eliberarea unui extras de cont care să 
ateste calitatea lor de acţionari ai SSIF BROKER SA şi număruil exact de acţiuni deţinute..  
 

Prima de fuziune în cazul Investco este de 11.751.240 lei, iar sulta rezultată din rotunjiri 
este de 27,4339 lei . 
 
 
9.1. Piaţa/pieţele reglementate pe care vor fi admise la tranzacţionare acţiunile 
societăţii care rezultă din fuziune.  
 
 Acţiunile SSIF BROKER SA vor fi tranzacţionate în continuare la Categoria I a Bursei de 
Valori Bucureşti . 
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9.2. Diluarea în urma fuziunii, a cotelor deţinute de acţionarii existenţi ai 
societăţilor care fuzionează. (dacă este cazul).  
 
 Modificarea participaţiilor  primilor 5 acţionari ai SSIF BROKER SA ca urmare a  
fuziunii : 
 
Înainte de fuziune: 

 Număr acţiuni Procent  
CARTIS IOAN 9.546.774 8.7408 % 
S.C. INTERVALCO S.A. 7.391.336 6.7673 % 

CLIENTI NEREZIDENTI-CITIBANK NOMINEE A/C 5.644.106 5.1676 % 
IONESCU ANTON 5.219982 4.7793 % 
PRUNEA PETRU 4.028.968 3.6888 % 

 
După fuziune :  

 Număr acţiuni Procent  
CARTIS IOAN 9.546.774 8.1933 % 
S.C. INTERVALCO S.A. 7.391.336 6.3435 % 

CLIENTI NEREZIDENTI-CITIBANK NOMINEE A/C 5.644.106 4.8440 % 
IONESCU ANTON 5.219982 4.4800 % 
PRUNEA PETRU 4.028.968 3.4578 % 

 
9.3. Cheltuieli ocazionate de fuziune. 
 
 Acestea au constat în : 

- Registrul Comerţului- 1350 lei ;  
- Raport de expertiză- SC DARIAN ROM SUISSE SRL –8.500 euro. 

 
10. Informaţii suplimentare 
 
10.1. Capitalul social al societăţilor care fuzionează şi al societăţii rezultate din 
fuziune. 
-SSIF BROKER SA avea înainte de fuziune un capital social în valoare de 54.610.538 lei;  
-SSIF Compania Română de Investiţii Investco SA  are un capital social de 900.000 lei; 
- Capitalul social al SSIF BROKER SA după fuziune, conform bilanţului de deschidere este 
de 55.510.538  lei . 
-Conform certificatului de inregistrare mentiuni eliberat de ORC Cluj in data de 
31.07.2007 si a Deciziei CNVM 1305/24.07.2007,ca efect al fuziunii, capitalul 
social total al SSIF BROKER SA  este de 58.259.298 lei divizat in 116.518.596 
actiuni cu valoarea nominala de 0.50 lei . 
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10.2. Actul constitutiv al societăţii care rezultă din fuziune. 
 
 Actul constitutiv al  SSIF BROKER SA a suferit modificări doar la art. 11 privind 
majorarea de capital social . 
 
10.3. Documentele ce vor fi puse la dispoziţia acţionarilor. 
 
 Pe o perioada de 1 an de zile  de la data la care prezentul Document de prezentare 
al fuziunii este adus la cunoştinţa publicului pentru prima dată , următoarele documente 
sunt disponibile  pentru investitori şi acţionari pe suport de hârtie  şi electronic la sediul 
SSIF BROKER SA din Cluj-Napoca, str. Einstein, nr. 8, jud. Cluj : 
 a). toate rapoartele şi alte documente, respectiv evaluările şi alte declaraţii 
întocmite de orice expert la cererea societaţilor care fuzionează ale căror diferite părţi sunt 
incluse în  prezentul document; 
 b). situaţiile financiare la data fuziunii-31.12.006 ale societăţilor care fuzionează, 
precum şi situaţiile financiare de deschidere ale societăţii absorbante-SSIF BROKER SA 
după fuziune . 
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CUPRINS 
 

 
1. Persoane responsabile 

 
Acest Document de prezentare al fuziunii , a fost realizat de către SSIF Broker SA, 

în calitate de Societate absorbantă, reprezentată legal de dl. Petru Prunea, în calitate de 
Preşedinte – Director General, cu sediul social în Cluj Napoca, strada Albert Einstein, nr.8, 
înregistrată la ORC Cluj Napoca sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423.  

S-au folosit informaţiile puse la dispoziţia sa de către societatea absorbita – SC 
SSIF Compania Română de Investiţii Investco  SA, reprezentată legal de dl. Gavril 
Marius Zaharie în calitate de Preşedinte, cu sediul social în Municipiul Bucuresti, str. Bd. 
Regina Maria, nr. 32, înregistrată la ORC Bucuresti sub nr. J40/28919/1994, CUI 6841665 
şi/sau a unor informaţii provenite din alte surse indicate in mod corespunzător în 
prezentul document. 

 
În urma verificărilor informaţiilor inserate în cadrul prezentului Document, SSIF 

Broker SA împreună cu SC SSIF Compania Roamana de Investitii Investco SA, după toate 
cunoştinţele lor, confirmă că acesta conţine toate informaţiile importante mentionate in  
Anexa nr. 18 din Regulamentul CNVM 1/2006, că ele sunt reale şi corecte în privinţa 
aspectelor semnificative. Totodată, precizăm că toate opiniile, previziunile şi intenţiile 
societatilor care fuzioneaza consemnate în acest document sunt exprimate cu bună 
credinţă şi că nu există nici un alt fapt sau aspect care să fi fost omis şi care ar fi fost 
necesar investitorilor şi consilierilor acestora pentru a face o evaluare corectă a tuturor 
activelor şi pasivelor, a situaţiei financiare, a profitului şi a perspectivelor societatii 
rezultate in urma fuziunii, omisiune în măsură să conducă la formarea unei opinii eronate 
privind unele aspecte relevante privind activitatea viitoare a societatii absorbante  . 
 -Evaluarea societatilor implicate in fuziune a fost realizata de catre SC Darian 
Rom Suisse SRL Cluj cu sediul in Cluj-Napoca, str. Observatorului, nr. 146/15, 
inregistrata la ORC sub nr. J12/595/1991, CUI R201020 . 
 
2. Auditori financiari 

 
Auditorii  financiari care au auditat situaţiile financiare ale  societăţilor 

implicate în procesul de fuziune sunt: 
-Pentru SSIF BROKER SA-societatea absorbantă : 
 
 Situaţiile financiare ale SSIF BROKER SA au fost auditate de către societatea de 
audit S.C. “CITADELA AUDIT” SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. C. Brâncuşi, nr.2, ap.9, 
având CUI nr. 233286, înregistrată la ORC CLUJ sub nr.J12/167/1992, autorizată de către  
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CAFR sub nr.413/2003, reprezentată prin Oprean Ioan, administrator, membru al Camerei 
Auditorilor Financiari din România, posesor al legitimaţiei nr.720/2001 . 
 
-Pentru SSIF Compania Română de Investiţii Investco SA- societatea absorbită : 
 Situaţiile financiare ale societăţii absorbite au fost auditate de către societatea de 
audit S.C. AREXIM AUDIT SRL , cu sediul în Bucureşti, str. Ing. N. Slăniceanu, nr.28, 
sector 2 având CUI nr. 6709568, înregistrată la ORC sub nr. J40/23673/1994, autorizată de 
către CAFR sub nr.15/2001, reprezentată de d-na Anica Ionescu, în calitate de director  . 
 
 
3. Informaţii financiare selectate 

 
a).  Pentru SSIF BROKER SA la 31.12.2006   

INDICATOR 2006                                       RON 
Cifra de afaceri 13.284.568 
Venituri totale 35.362.347 
Cheltuieli totale  13.567.115 
Profit brut 21.795.232 
Impozit pe profit 3.118.805 

Profit net  18.676.427 
Rezerve legale  1.025.704,73 
Profit net de repartizat 17.647.042 
Capital social  54.610.538 

 
b). Pentru SSIF Compania Română de Investiţii Investco SA – 31.12.2006 
 

INDICATOR 2006                                       RON 
Cifra de afaceri 903.647 
Venituri totale 1.786.045 
Cheltuieli totale 1.199.807 
Profit brut 586.238 
Impozit pe profit 62.055 

Profit net  524.183 
Capital social  900.000 

 

c). Date financiare-societatea rezultată din fuziune, conform Bilanţ de 
deschidere : 
 -venituri totale = 37148392; 
 -cheltuieli totale =14766922; 
 -capital social=55,510,538 lei 
-Conform certificatului de inregistrare mentiuni eliberat de ORC Cluj in data de 
31.07.2007 si a Deciziei CNVM 1305/24.07.2007,ca efect al fuziunii, capitalul 
social total al SSIF BROKER SA  este de 58.259.298 lei divizat in 116.518.596 
actiuni cu valoarea nominala de 0.50 lei . 
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♣ Informaţii cu privire la orice factori de natură economică, fiscală, monetară, 
politica care se preconizează că sunt în măsură să afecteze semnificativ direct sau 
indirect operaţiunile viitoare ale societăţii rezultate din fuziune. 
 
 - Nu este cazul . 
 
♣ Declarăm că situaţiile financiare de la 31.12.2006 ale SSIF BROKER SA şi SSIF 
Compania Română de Investiţii Investco SA  au fost supuse auditului financiar . 

Rapoartele întocmite de către auditorii financiari sunt ataşate prezentului 
document. 

 
  
 

4. Factori de risc  
a). Specifici societăţii rezultate din fuziune sau ramurii economice din care 

face parte   
 
- În urma fuziunii   apar următoarele schimbări pentru societatea rezultată din acest 
proces, respectiv pentru SSIF BROKER SA  : 
 

⇒ Creşte numărul său de clienţi ceea ce generează automat o creştere a responsabilităţilor ; 
⇒ Creşte diversitatea investitorilor şi trebuie satisfăcute interese mai variate; 
⇒ Comunicarea cu piaţa implică noi responsabilităţi ; 
⇒ Chiar dacă la data întocmirii prezentului Document nu există conflicte de interese în 

ceea ce priveşte organele de conducere, administrative şi de supraveghere ale societăţii 
rezultate din fuziune, acest fapt nu constituie o garanţie a imposibilităţii apariţiei 
acestora în viitor. 

⇒  Economia României, ca oricare economie în dezvoltare, este sensibila la fluctuaţia 
activităţii la nivel global. Evenimentele de ordin politic, economic, social şi de altă 
natură de pe piaţa mondială au un impact semnificativ asupra climatului economic în 
care SSIF BROKER SA îşi desfăşoară activitatea . 

⇒  Domeniul serviciilor de investiţii financiare a devenit unul foarte competitiv, în special 
după aderarea României  la Uniunea Europeană, când accesul concurenţilor străini pe 
piaţa românească a devenit liber. Existenţa unei concurenţe acerbe va avea efecte 
adverse asupra  posibilităţilor de menţinere şi îmbunătăţire a cotei de piaţă a SSIF 
BROKER SA.  

⇒ Noile reglementări ale Acordului Basel II privind adecvarea capitalului de supraveghere 
reprezintă o revizuire extensivă a costurilor de capital care permit o mai mare 
flexibilitate, dar şi o rigoare mai accentuată a raportărilor, în scopul adaptării la 



                   SSIF BROKER SA----- Document de prezentare a fuziunii 

 13

metodologiile internaţionale. Noile reguli adaugă o taxă asupra riscului operaţional, 
ceea ce va genera cheltuieli suplimentare pentru companie. 

 

b). Factori de risc specifici pentru acţiunile ce urmează să fie emise de 
societatea rezultată în urma fuziunii. 

⇒ Acţiunile societăţii rezultate din fuziune sunt cotate la Bursa de Valori Bucureşti. 
Această bursă prezintă caracteristici similare cu alte burse mici din ţările emergente 
în ceea ce priveşte fragilitatea şi volatilitatea pieţei şi valorii titlurilor cotate, fapt ce 
face ca preţul de piaţă al acţiunilor să poată fi influenţat şi de aceşti factori.  

            ⇒   Emiterea unui număr suplimentar de acţiuni, ca efect al fuziunii, conduce la diluarea 
procentului deţinut din capitalul social de vechii acţionari ai SSIF BROKER SA, nu 
însă şi a numărului  lor de acţiuni  . 

⇒ Management neclar al proiectelor sau investitiilor-Transparenţa. 
  Atenţia pieţei este concentrată pe noile iniţiative. Este necesar un cadru foarte 

robust pentru administrarea acestor iniţiative astfel încât să fie evitate pe cât posibil 
incertitudinile . Totodată, obiectivele trebuie să fie realiste şi clar comunicate . 

⇒ Control intern adecvat în cadrul societăţii . Neconformitatea cu reglementările în 
vigoare este vizibilă şi deci uşor urmărită de investitori  în condiţiile în care, acţiunile 
societăţii fiind tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti, societatea este obligată să 
facă raportări periodice privind activitatea pe care o desfăsoară sau evenimentele în 
care este implicată .   

 
 
5. Informaţii despre societatea rezultată din fuziune 

5.1. Informaţii generale .   
 
Denumire:   S.C. S.S.I.F. BROKER S. A. 
Sediul Social: Cluj-Napoca, str. Einstein nr.8, jud. Cluj; 
Telefon: 0264/433677; 
Numar de înmatriculare în Registrul Comerţului: J12/3038/1994; 
Cod unic de înregistrare: 6738423; 
Forma de organizare: societate pe acţiuni de tip deschis; 
Obiectul principal de activitate Cod CAEN: 6712 – Activităţi de intermediere a 
tranzacţiilor financiare şi administrare a fondurilor. 
Durata de funcţionare : nedeterminată 
Legislaţia în conformitate cu care va funcţiona : Românească  
 
5.2. Politica de investiţii 
 
 -Societatea absorbita, SSIF Compania Romana de Investitii Investco SA nu are la 
momentul fuziunii nici o investitie in derulare. 
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 -Societatea absorbanta, SSIF BROKER SA are in plan efectuarea urmatoarelor 
investitii in cursul anului 2007 : 
1.Cumpararea unui teren pentru construirea sediului central si inceperea lucrarilor – 
valoarea estimata a investitiei : aprox 2 milioane euro. 
2.Cumpararea unui sediu in Bucuresti pentru amenajarea unei a doua subunitati in 
capitala :  1 milion euro. 
3.Cumpararea a 2-3 sedii pentru amenajarea unor sucursale in orasele : Craiova, 
Constanta si Cluj Napoca. : 340.000 euro. 
4.Alte investitii – 140.000 euro, din care :     
- Sisteme de calcul in suma de 15.000 euro ;    
- imprimante : 3.000 euro ;    
- sistem de audio-conferinta : 52.000 euro ;    
- cheltuieli infrastructura IT : 30.000 euro ; 
-achizitie programe informatice : 40.000 euro.  
5.   Conectarea pe pietele externe prin terminale Bloomberg : 12.000 euro.  
Total investiţii : 3.492.000 euro. 
 
 Conducerea SSIF BROKER SA şi-a propus îndeplinirea în 2007 a 
următoarelor obiective :  
 
⇒⇒  CCrreeşştteerreeaa  vvoolluummuulluuii  ttrraannzzaaccţţiiiilloorr  ppee  ppiieeţţeelloorr  rreegglleemmeennttaattee  ccuu  2200%%  ;;  
⇒⇒  ÎÎmmbbuunnăăttăăţţiirreeaa  ccaalliittăăţţiiii  sseerrvviicciiiilloorr  pprreessttaattee  ddee  ssoocciieettaattee  ppeennttrruu  aa  ppuutteeaa  ccoonnttrraaccaarraa  
ccoonnccuurreennţţaa  ddee  ppee  ppiiaaţţaa  aauuttoohhttoonnăă  şşii  cceeaa  ssttrrăăiinnăă  ;;  
⇒⇒  PPrreeggăăttiirreeaa  aa  îînnccăă  33--44  ssoocciieettăăţţii  pprrnnttrruu  llaa  ccoottaa  bbuurrsseeii  îînn  aacceesstt  aann  ;;  
⇒⇒  PPrreeggăăttiirreeaa  şşii  ffiinnaalliizzaarreeaa  aa  11--22  pprreelluuăărrii  ssaauu  ffuuzziiuunnii  ddee  ffiirrmmee  ccuu  ccaarree  aamm  iinniiţţiiaatt  aassttffeell  ddee  
ooppeerraaţţiiuunnii  ;;  
⇒⇒  CCrreeşştteerreeaa  ccootteeii  ddee  ppiiaaţţăă  llaa  55--66%%  ccaa  uurrmmaarree  aa  îînnccoorrppoorrăărriiii  îînn  ssoocciieettaattee  aa  ccaappaacciittăăţţiilloorr  
ddeeţţiinnuuttee  şşii  ddee  ssoocciieettaatteeaa  ccuu  ccaarree  ffuuzziioonnăămm,,  aa  mmaajjoorrăărriiii  ccaappiittaalluulluuii  ddee  lluuccrruu  pprriinn  
îînnccoorrppoorraarreeaa  ddiivviiddeennddeelloorr    îînn  ccaappiittaall  aa  ssoocciieettăăţţiilloorr  ccaarree  ffuuzziioonneeaazzăă  şşii  pprriinn  ssuubbssccrriieerreeaa  ccuu  
nnuummeerraarr  llaa  nnoouuaa  eemmiissiiuunnee  ;;  
⇒⇒    ÎÎmmbbuunnăăttăăţţiirreeaa  iinnffrraassttrruuccttuurriiii  iinnffoorrmmaattiiccee  ;;  
⇒⇒    EExxttiinnddeerreeaa,,  ddiivveerrssiiffiiccaarreeaa  şşii  eeffiicciieennttiizzaarreeaa  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ddee  mmaarrkkeettiinngg  ;;  
⇒⇒  MMooddiiffiiccaarreeaa  îînn  ccoonnttiinnuuaarree  aa  ssttrruuccttuurriiii  vveenniittuurriilloorr  ssoocciieettăăţţiiii  îînn  ddiirreeccţţiiaa  ssccăăddeerriiii  
ccoonnttrriibbuuţţiieeii  cceelloorr  ddiinn  vvaalloorriiffiiccaarreeaa  pprroopprriiuulluuii  ppoorrttooffoolliiuu  îînn  ffaavvooaarreeaa  ccââşşttiigguurriilloorr  ddiinn  
ccoonnssuullttaannţţăă,,  ooppeerraaţţiiuunnii  ccuu  ffiirrmmee  şşii  iinntteerrmmeeddiieerree  bbuurrssiieerrăă  ;;  
⇒⇒  EEllaabboorraarreeaa  şşii  aapplliiccaarreeaa  uunneeii  ppoolliittiiccii  ,,  mmaaii  ccooeerreennttee  şşii  mmaaii  fflleexxiibbiillee  îînn  ddoommeenniiuull  
mmaannaaggeemmeennttuulluuii  rreessuurrsseelloorr  uummaannee  ;;  
⇒⇒  ÎÎnnttăărriirreeaa  rreellaaţţiiiilloorr  ddee  ccoollaabboorraarree  ccuu  ppaarrtteenneerriiii  ssttrrăăiinnii  ccaarree  nnee--aauu  ccoonnttaaccttaatt  şşii  
iiddeennttiiffiiccaarreeaa  aallttoorr  iinnvveessttiittoorrii  ssttrraatteeggiiccii  ..  
  
ÎÎnnddeepplliinniirreeaa  aacceessttoorr  oobbiieeccttiivvee  vvaa  ffii  rreezzuullttaattuull  aaccţţiiuunniiii  aa  nnuummeerrooşşii  ffaaccttoorrii,,  uunniiii  ddiinnttrree  eeii  vvoorr  
eevvaalluuaa  iinnddeeppeennddeenntt  ddee  ppuutteerreeaa  nnooaassttrrăă  ddee  iinnfflluueennţţăă..  AAşşaa  vvaa  ffii::  
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♣♣  ccoonnvveerrggeennţţaa  nnoommiinnaallăă  şşii  rreeaallăă  aa  eeccoonnoommiieeii  rroommâânneeşşttii  ccuu  aa  cceelloorrllaallttee  ssttaattee  
mmeemmbbrree  aallee  UU..EE..;;  

♣♣  rriittmmuull  ddee  ccrreeşştteerree  aa  PPIIBB  aall  RRoommâânniieeii;;  
♣♣    ssttaabbiilliittaatteeaa  şşii  ccrreeddiibbiilliittaatteeaa  ssiisstteemmuulluuii  ffiinnaanncciiaarr  aauuttoohhttoonn;;  
♣♣  eevvoolluuţţiiaa  nniivveelluulluuii  ccaappiittaalliizzăărriiii  bbuurrssiieerree  aa  BBVVBB;;  
♣♣    pprrooppeennssiiuunneeaa  ppeennttrruu  ddiiffeerriittee  ttiittlluurrii  şşii  ppiieeţţee  aallee  iinnvveessttiittoorriilloorr  .. 

 
 

6. Privire generală asupra activităţilor ce urmează a fi desfăşurate de 
societatea rezultată din fuziune 

 

6.1. Activităţi principale ce urmează a fi desfăşurate de societatea rezultată din 

fuziune . Strategia de dezvoltare . 

 
Şi după realizarea fuziunii, SSIF BROKER SA va continua să aibă ca şi obiect 

principal de activitate desfăşurarea de «Activitati de intermediare a tranzactiilor 
financiare si administrare a fondurilor (agenţi financiari) » - cod CAEN 6712. 
 

Prin Decizia CNVM nr. 2347/04.08.2006 SSIF Broker SA este autorizată să presteze 
următoarele servicii de investiţii financiare: 

a). principale : 
- vânzarea sau cumpărarea de valori mobiliare si de  alte instrumente financiare pe 

contul clienţilor, 
- vânzarea sau cumpărarea de valori mobiliare si de alte instrumente financiare pe 

cont propriu, 
- plasamentul si/sau garantarea plasamentului valorilor mobiliare si a altor 

instrumente financiare cu ocazia ofertelor primare sau secundare, 
- administrarea conturilor de portofolii individuale ale clienţilor, cu respectarea 

mandatului dat de aceştia, 
- preluarea şi transmiterea ordinelor clienţilor în scopul executării lor prin alte 

societăţi de servicii de investiţii financiare sau alţi intermediari autorizaţi, 
- vânzarea sau cumpărarea de titluri de stat pe contul clienţilor sau pe cont 

propriu. 
 

b). conexe : 
- deţinerea de fonduri şi/sau de valori mobiliare şi de alte instrumente financiare 

ale clienţilor în scopul executării ordinelor acestora şi în cursul administrării portofoliilor 
acestora sau în alte scopuri autorizate în mod expres prin reglementările CNVM, 

- acordarea de împrumuturi în bani sau în acţiuni pentru creditarea tranzacţiilor în 
marjă, în condiţii stabilite în comun de BNR şi CNVM, 

- consultanţă acordată cu privire la achiziţii, preluări, structura de capital, strategie 
economică, finanţări şi aspecte similare, 

- consultanţă cu privire la instrumentele financiare. 
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Operaţiuni de distribuire de titluri de participare la organismele de plasament colectiv în 
valori mobiliare. 
 

Prin adresa nr. 1914/23.05.2007, conducerea SSIF BROKER SA a solicitat CNVM 
acordarea autorizaţiei pentru prestarea tuturor serviciilor prevăzute în Anexa nr. 9 la 
Regulamentul CNVM nr. 32/2006 , servicii care în conformitate cu noile prevederi UE . 
 

Strategia de dezvoltare a SSIF BROKER SA s-a axat pe: dezvoltarea fondului 
comercial de clienti persoane fizice si clienti institutionali, prin cresterea vanzarilor catre 
acestia, extinderea serviciilor oferite; o politica de investitii sustinuta capabila sa asigure 
cresterea rentabilitatii firmei pe termen mediu si lung. 

 
Ce vom face în continuare ?  

 
Obiectivul strategic al SSIF BROKER SA, în etapa actuală de dezvoltare proprie 

şi a pieţei de capital româneşti  este creşterea valorii societăţii. Atingerea lui impune, în 

primul rând,  reorientarea activităţii societăţii de la politica de retail la cea de corporate.  

 
Pentru anul 2007 societatea rezultată din fuziune îşi propune creşterea veniturilor 

totale cu 26,66% , creştere susţinută de creşterea veniturilor din principalele activităţi ca 
urmare a creşterii numărului de clienţi, precum şi de noile investiţii realizate de societate 
pe măsura creşterii capitalurilor proprii, îndeosebi prin emiterea de noi acţiuni. 
 

 
Denumire indicator 2006 2007

Venituri totale 35.362.348 44.790.735

Cheltuieli totale 13.629.542,48 18.940.735

Profit brut 21.732.805 25.850.000

 
 
 
A) Perspective de dezvoltare 
 
Prin strategia de dezvoltare adoptată, societatea îşi propune continuarea politicii 

investiţionale, prin deschiderea de noi sucursale şi agenţii în teritoriu cât şi-n străinătate, 
precum şi achiziţia de noi programe informatice specifice activităţii. 
 
 
Suma alocata investiţiilor pentru  anul 2007 se ridică la aproximativ 3,492,000 Euro. 
 
Principalele obiective cuprinse în planul de investiţii pentru urmatorii ani,  pe lângă cele 
menţionate deja in cuprinsul prezentului document, sunt: 
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► Susţinerea dezvoltării profesionale a resurselor umane; 
► Europenizarea şi, în acelaşi timp, mondializarea serviciilor oferite; 
►Sporirea calităţii şi competitivităţii serviciilor oferite; 
►Dezvoltarea comercială prin creşterea cotei de piaţă la 5-6% pe BVB şi 30% pe 

BMFMS, în condiţiile diversificării naturii activităţii şi a polarizării societăţilor de 
profil; 

►Adaptarea organizării şi a metodelor proprii la strategia clienţilor ; 
►Rentabilitatea capitalurilor acţionarilor să fie rezonabilă, cel puţin dublă faţă de 

dobânda făra risc, 
►Creşterea portofoliilor clienţilor;  
►Inovaţia ; 
►Selectivitatea 
►Reducerea coeficientului de exploatare ; 
►Rentabilitate durabilă. 
►Luarea măsurilor necesare pentru a putea face faţă concurenţei venite din partea 
băncilor (instituţiilor de credit) româneşti care acţionează pe piaţa de capital, 
precum şi a caselor de brokeraj din statele membre UE sau din statele nemembre. 
 
Investiţiile preconizate a se realiza vor fi finanţate în principal din surse proprii. 

 
 
SSIF Broker SA nu va oferi doar tranzacţionare ci şi consultanţă clienţilor, atât pentru 
tranzacţionare de instrumente financiare cât şi pentru realizarea de investiţii strategice, 
bazându-se pe cercetarea pieţelor externe de acţiuni şi produse înrudite. În oferirea de 
asistenţă şi în luarea de decizii se vor utiliza atât analiza tehnică cât şi cea fundamentală 
bazate pe cele mai recente date financiare despre companii şi cele mai noi ştiri despre 
pieţele locale şi cea globală. 
 

B) Perspective în domeniul resurselor umane 
 
Crearea unei bune imagini a societăţii, una din condiţiile de bază pentru realizarea 

obiectivelor propuse, este condiţionată într-o mare măsură de creşterea calităţii serviciilor 
de investiţii financiare oferite clienţilor. 

În acest sens, societatea are în vedere programe de perfecţionare a salariaţilor, 
pentru a oferi clienţilor şi colaboratorilor pachete de servicii de investiţii financiare 
competitive, acestea incluzând consultanţa şi asistenţa fianciară necesară derulării 
operaţiunilor. 
 
 
6.2.  Descrierea pieţelor  principale pe care se preconizează că va concura 
societatea rezultată din fuziune. 
 

Societatea rezultată din fuziune va concura pe aceleaşi pieţe pe care activează 
fiecare dintre societăţi în prezent, respectiv pe piaţa serviciilor de investiţii financiare:  
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BVB, pe Bursa Monetar Fiananciară şi de Mărfuri Sibiu şi pe piaţa valutară interbancară 
forward. 

 
În ultimii 2-3 ani, SSIF Broker s-a plasat constant în topul intermediarilor care 

desfăşoară tranzacţii în cadrul Bursei de Valori Bucureşti, societatea derulând tranzacţii 
într-un procent de 4-5% din valoarea zilnică a schimburilor. În anul 2006 valoarea 
tranzacţiilor derulate la bursă a fost de peste 25 miliarde RON, în timp ce SSIF Broker a 
intermediat tranzacţii în valoare de 1,19 miliarde lei ce corespunde unei cote de piaţă de 
4,74%.  
 
 
Tabel 3.1 Topul intermediarilor la BVB(inclusiv platforma Rasdaq) la sfârşitul anului 

2006 
 

Nr.Crt.   Broker   
Valoare tranz. 
(RON) % din total 

1 
ING BANK N.V. AMSTERDAM Suc 
Bucuresti 2,276,707,451 9.07% 

2 RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT 1,660,506,109 6.61% 
3 INTERCAPITAL INVEST 1,572,240,960 6.26% 
4 BT SECURITIES 1,211,279,160 4.82% 
5 BCR SECURITIES 1,204,369,137 4.80% 
6 CA IB SECURITIES 1,203,920,643 4.80% 

7 SSIF BROKER 1,190,070,464 4.74% 

8 
BRD SECURITIES - GROUPE SOCIETE 
GENERALE 948,795,146 3.78% 

9 CARPATICA INVEST 935,573,567 3.73% 

10 SWISS CAPITAL 747,907,189 2.98% 

     Sursa: http://www.bvb.ro  
Tabel 3.2 Topul intermediarilor la BVB (inclusiv Rasdaq) la sfârşitul primului 

trimestru 2007 
 

Pozitie Intermediar 

Valoare 
tranzactii (mii 
lei) % din total 

1 
ING BANK N.V. AMSTERDAM Suc 
Bucuresti 872,670 10.85% 

2 RAIFFEISEN CAPITAL&INVESTMENT 832,859 10.35% 
3 CA IB SECURITIES 715,418 8.89% 
4 SWISS CAPITAL 503,481 6.26% 
5 BT SECURITIES 458,497 5.70% 

6 SSIF BROKER 433,066 5.38% 

Sursa: http://www.bvb.ro 
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Pe de altă parte, SSIF Broker s-a afirmat şi ca un membru şi jucător foarte activ pe piaţa 
derivatelor de la Sibiu, promovând tranzacţiile pe piaţa futures în rândul clienţilor, prezentându-le 
acestora avantajele pe care le presupune tranzacţionarea contractelor pe acţiuni suport. SSIF 
Broker a rulat în 2006, în nume propriu şi la ordinul clienţilor, peste 1 milion de contracte pe piaţa 
derivatelor de la Sibiu (BMFMS), dintr-un total de 8,54 milioane contracte pe active suport, având 
o cotă de piaţă de 11,8%. 

 
Tabel 4.1 Topul intermediarilor la BMFMS la sfârşitul anului 2006 

 
Nr.Crt.   Broker   Nr. Contracte tranz. Cota de piata 

1 VANGUARD SA 1,339,571 15.7% 
2 BROKER SA 1,008,495 11.8% 
3 BT SECURITIES SA 722,857 8.5% 
4 ESTINVEST 537,166 6.3% 
5 IFB FINWEST SA 499,918 5.9% 
6 CARPATICA INVEST 433,884 5.1% 
7 INTERDEALER CAPITAL SA 371,451 4.4% 
8 EASTERN SECURITIES SA 332,336 3.9% 
9 DELTA VALORI MOBILIARE SA 316,746 3.7% 

10 ORIZONT VEST SA 296,766 3.5% 

           Sursa: http://www.bmfms.ro  
 

Tabel 4.2 Topul intermediarilor la BMFMS la sfârşitul primului trimestru 2007 
 

Pozitie Intermediar Numar contracte % din total 
1 SSIF BROKER 441,211 30.45% 

2 SSIF VANGUARD 316,351 21.83% 
3 SSIF CARPATICA INVEST 220,436 15.21% 
5 SSIF EASTERN SECURITIES  167,855 11.58% 

4 SSIF INTERDEALER CAPITAL 149,607 10.33% 

Sursa: http://www.bmfms.ro 
 

Internaţionalizarea serviciilor oferite de SSIF Broker SA începând cu anul 2007: 
 
Urmare a deschiderii frontierelor României prin integrarea în Uniunea Europeana şi a 
creşterii competiţiei prin intrarea pe piaţa românească de capital a numeroase case de 
brokeraj străine (37 de brokeri străini şi-au depus documentaţia de acceptare la CNVM în 
numai trei luni) s-a ivit posibilitatea ieşirii SSIF Broker SA pe pietele externe. Necesitatea 
tot mai stringentă de diversificare a investiţiilor a determinat SSIF Broker SA să înceapă 
demersurile pentru a gasi noi oportunităţi investiţionale pe pieţele externe. 
Pentru a beneficia de avantajele oferite de pieţele internaţionale, SSIF Broker SA va pune 
în aplicare două direcţii de acţiune: 

- deschiderea de subunităţi în alte ţări care prezintă interes pentru investitorii 
români şi nu numai; 
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- punerea la dispoziţia clientilor iniţiaţi a unei platforme de tranzacţionare online pe 
cele mai importante burse internaţionale. 

 
SSIF Broker SA urmăreste deschiderea de subunităţi în ţările care se află în relaţii strânse 
cu România şi în cele în care numărul românilor este unul ridicat, ca de exemplu: Grecia, 
Moldova şi Spania. Tranzacţionarea online apare ca şi un serviciu complementar pentru 
cei care deţin suficiente cunoştinte despre domeniul financiar şi pot lua decizii rationale 
pe cont propriu. 
 
6.3. Patente şi licenţe .  Informaţii sintetice cu privire la măsura în care societatea 
rezultată din fuziune se preconizează că va fi dependentă de patente şi licenţe sau 
contracte financiare, comerciale sau industriale ori procese de producţie noi. 

-Nu este cazul . 
 

6.4. Temeiul oricăror declaraţii făcute de societăţile care participă la fuziune cu 
privire la poziţia competitivă care se preconizează pentru societatea care rezultă 
din fuziune. 

-Nu este cazul . 
 

 
7. Structura organizatorică 
 
7.1. Dacă societăţile care fuzionează fac parte dintr-un grup/grupuri diferite, o scurtă descriere 
a poziţiei ce urmează să o aibă societatea care rezultă din fuziune în cadrul grupului. 
 -Nu este cazul. 
 
7.2. O listă a filialelor pe care urmează să le aibă societatea care rezultă din fuziune, inclusiv 
numele, statul în care urmează să fie înfiinţate, deţinerile societăţii care rezultă din fuziune din 
capitalul social al acestora şi proporţia voturilor deţinute. 
 
 Societatea rezultată din fuziune, SSIF  BROKER SA  nu are filiale proprii, ci numai 
sedii secundare de tipul sucursalelor si agentiilor . Acestea sunt : 
 

• Sucursala Alba Iulia, strada Traian, nr. 13, telefon 0258-815.573, fax 0358-401133, 
director Babitchi Mihai, alba@ssifbroker.ro 

• Sucursala Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. 2-10, sc. D, ap.2, telefon/fax 0257-
280.278,alte numere de tel.: 0257-285.484 si 0357-401.559, director Palcu Ioan, 
arad@ssifbroker.ro 

• Sucursala Baia Mare, str. Progresului, nr.46, telefon/fax 0262-226.137, director 
Ungur Mihai, baiamare@ssifbroker.ro 

• Sucursala Bistriţa, B-dul Decebal, nr. 38, Sc. A, ap. 1, telefon/fax 0263-231.523, 
director Pocol Nicolae, bistrita@ssifbroker.ro 

• Sucursala Botoşani, str. Calea Naţională, nr. 48, bl. 2B, sc.3, ap.3, telefon/fax 0231-
537.222, director Funduianu Maria, botosani@ssifbroker.ro 
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• Sucursala Bucureşti, str. Bocşa, nr. 7, ap.1, telefon 021-211.81.20, fax 021-
211.20.27, director Berinde Adrian, bucuresti@ssifbroker.ro 

• Sucursala Cluj Napoca, str. Albert Einstein, nr.9, telefon 0264-433.658, fax 0264-
433.677, director Miron Virginia, cluj@ssifbroker.ro 

• Sucursala Craiova, str. Al.I. Cuza, bl.M13, ap.1, telefon/fax 0351-434.954, director 
Stancioi Marius, craiova@ssifbroker.ro 

• Sucursala Deva, Aleea Neptun, bl.35, sc.B, ap.11, telefon/fax 0254-232.215, 
director Constantin Adriana, deva@ssifbroker.ro 

• Sucursala Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 4, bl. Plomba, sc.D, ap. 1. telefon/fax 0232-
234.569 si un alt numar de fax: 0332-404.765, director Ivanov Dumitru, 
iasi@ssifbroker.ro 

• Sucursala Oradea, Piaţa Independenţei, nr. 29, bl. A9, telefon 0259-428.194, fax 
0359-800.054, director Junc Valentin, oradea@ssifbroker.ro 

• Sucursala Ploieşti, str. Griviţei, nr.2, bl. H, sc.A, et.1, ap.2, telefon/fax 0344-
107.242, director Botnarenco Mihai-Emi, ploiesti@ssifbroker.ro 

• Sucursala Satu Mare, str. Petofi Sandor, nr.8, ap.4, telefon/fax 0261-714.933, 
director Erdei Maria, satumare@ssifbroker.ro 

• Sucursala Sibiu, str. Ioan Lupaş, nr.24, ap.1, telefon/fax 0369-405.081, director 
Fugaru Laurentiu, sibiu@ssifbroker.ro 

• Sucursala Slatina, str. Unirii, nr. 2, bl. FA16, sc. C, ap.1, telefon/fax 0249-435.895, 
un alt numar de tel.: 0349-407.360, director  Voiculeţ Mariana, 
slatina@ssifbroker.ro 

• Sucursala Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr.53, bl.G, sc.B, ap.2, telefon/fax 0230-
523.343, alte numere de tel.: 0330-401.092, 0330-401.093, director Rotar Nicolae, 
suceava@ssifbroker.ro 

• Sucursala Timişoara, str. Simion Bărnuţiu, nr.47, ap.2, telefon/fax 0256-495.933, 
un alt numar de tel.: 0356-401.257, director Ciobanu Petrisor, 
timisoara@ssifbroker.ro 

• Sucursala Zalău, str. Crişan, nr.4, bl. T159, sc.1, ap.1, telefon 0260-661.254, un alt 
numar de telefon/fax: 0360-106.073, director Tudoricescu Razvan, 
zalau@ssifbroker.ro 

 
• Agenţia Arad, Calea Victoriei, nr. 58, telefon 0357-421.216, 

agentia_arad@ssifbroker.ro 
• Agenţia Botoşani, str. Octav Onicescu, nr.8, sc.B, parter, telefon 0231-582.999,  

agentia_botosani@ssifbroker.ro 
• Agenţia Bucureşti, str. Mircea Vulcănescu, nr.123, sector 1, telefon/fax 021-

211.20.27, agentia_bucuresti@ssifbroker.ro 
• Agentia Carei, str. Eliberarii, Bl. 8/A, ap. 1, jud. Satu-Mare, telefon 0261-864.300; 

agentia_carei@ssifbroker.ro 
• Agenţia Câmpulung Moldovenesc, Calea Bucovinei, nr.26B, bl.B26, ap.14, 

telefon/fax 0230-312.037, 
• Agenţia Cluj Napoca, Piaţa Avram Iancu, nr.8, telefon 0264-450.563, 

agentia_cluj@ssifbroker.ro 



                   SSIF BROKER SA----- Document de prezentare a fuziunii 

 22

• Agenţia Constanţa, str. George Enescu, nr.21, telefon 0241-692.858, 
constanta@ssifbroker.ro 

• Agenţia Iaşi, str. 14.Decembrie 1989, nr. 3-5 asif., agentia_iasi@ssifbroker.ro 
• Agenţia Oradea-1, str. Szigligeti Ede, nr1, telefon 0259-431.306,  

agentia_oradea@ssifbroker.ro 
• Agenţia Oradea-2, B-dul Dacia, nr.30, bl.B57, et.6, ap.24, telefon/fax 0359-

415.617, agentia2_oradea@ssifbroker.ro 
• Agenţia Orăştie, str. Armatei, bl.2, ap.34, telefon/fax 0254-

241.238,orastie@ssifbroker.ro 
• Agenţia Reşiţa, str. Romanilor, bl.15, et.4, ap.12, telefon/fax 0355-401.158, 

@ssifbroker.ro 
• Agenţia Sighetu Marmaţiei, str. Unirii, bl.5, sc.5, ap.16, telefon/fax 0262-310.465, 

sighet@ssifbroker.ro 
• Agenţia Sighişoara, str. Ilarie Chendi,nr. 34, telefon/fax 0265-771.075, 

sighisoara@ssifbroker.ro 
• Agenţia Sinaia, B-dul Carol I, nr.27, telefon/fax 0344-880.363,sinaia@ssifbroker.ro 
• Agenţia Timişoara, str. C. Brediceanu, nr.8, telefon/fax 0256-

200.969,agentia_timisoara@ssifbroker.ro 
• Agenţia Vatra Dornei, str. Unirii nr.4, telefon/fax 0230-375.256, 

agentia_vatradornei@ssifbroker.ro. 
 
8. Proprietăţi imobiliare, utilaje şi instalaţii 
 

8.1. Informaţii referitoare la activele imobilizate ale societăţii rezultată din fuziune, 
inclusiv referitoare la modalitatea de preluare a contractelor de achiziţii în leasing ale 
societăţilor care fuzionează precum şi modalitatea de preluare a oricăror 
ipoteci/servituţi care grevează respectivele active. 

- Activele imobilizate ale SSIF BROKER SA post fuziune sunt în valoare de 5,703,572 lei . 
-SSIF BROKER SA a preluat  3 autoturisme ale societatii Investco deţinute în leasing. Situaţia 
acestora este următoarea : 
 
Situatie autoturisme

Tip Valoare achizitie Data achizitie Valoare ramasa neamortizata la 31.12.2006 Amortizare lunara Valoare ramasa neamortizata la 30.04.2007

RON RON RON RON

1 VOLKSWAGEN GOLF 4 44,000                  Dec-05 33,008                                                                  916                         29,344                                                                  

2 OPEL ASTRA 30,500                  Dec-05 22,880                                                                  635                         20,340                                                                  

3 CITROEN C4 30,000                  Feb-07 -                                                                           625                         28,750                                                                  

TOTAL 104,500             55,888                                                           2,176                   78,434                                                            
 

  - Investco nu a avut ipoteci sau servituti pe activele deţinute . 
  
 
8.2. Descrierea problemelor de mediu ce pot afecta utilizarea de către societatea 
rezultată din fuziune a respectivelor active preluate. 
 -Nu există probleme de mediu ce pot afecta utilizarea activelor preluate . 
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9. Sursele de capital 
9.1. Informaţii cuprinzând resursele de capital pentru societatea care rezultă din 
fuziune (atât cele pe termen scurt cât şi cele pe termen lung). 
 
          Capitalul social al noii societăţi este format din acţiuni nominative dematerializate . 
În cadrul Adunării Generale Extraordinare din data de 29.06.2007, acţionarii SSIF BROKER SA au aprobat în  
unanimitate majorarea capitalului social al societăţii, ulterior finalizării şi  înregistrării la Registrul 
Comerţului  a operaţiunii de fuziune din următoarele surse cumulate provenind de la SSIF BROKER SA şi 
SSIF Compania Română de Investiţii Investco SA : a). cu suma de 25.093.126,69 lei  rezultată prin  : 1). 
Incorporarea în capitalul social a  primelor de emisiune în valoare totală de  5.553.391,50 lei. 2). Încorporarea 
altor rezerve în cuantum de 1.779.176,19   lei. 3). Capitalizarea profitului net aferent anului 2006 conform 
bilanţului la 31.12.2006, precum şi din anii precedenţi în valoare de 17.760.559 lei .  Se vor emite astfel un 
număr de 50.186.253 acţiuni gratuite în valoare nominală de 0,5 lei, procentul de alocare fiind de  43,07 % la 
acţiunile deţinute la data de înregistrare ulterioară fuziunii. 
b). Noi aporturi în formă bănească, reprezentând 20% din numărul total de acţiuni rezúltate în urma finalizării 
fuziunii, prin emiterea unui număr maxim de 23.303.719 acţiuni noi, nominative şi dematerializate de aceeaşi 
categorie  cu cele emise până în prezent la o valoarea nominală de 0,5 RON  şi un preţ de subscriere de 0,75 
RON, prima de emisiune fiind de 0,25 lei . În urma aportului de numerar, capitalul social se va majora cu 
suma de 11.651.859,6 lei. Acţionarii de la data de înregistrare au la dipoziţie 30 de zile pentru a subscrie la 
majorarea de capital social. 
 Drepturile de preferinţă nu se vor tranzacţiona la Bursa de Valori Bucureşti.  Acţiunile rămase 
nesubscrise  se vor anula . 

În urma acestor operaţiuni de majorare, capitalul social al societăţii se va majora  până la suma de 
95.004.284,29 lei. 

De asemenea, acţionarii au aprobat in unanimitate ca in cazul in care profiturile obtinute 
de societate sunt multumitoare, iar capitalul social bine utilizat, sa mai efectúeze o majorare a 
capitalului social prin aport in numerar in toamna anului 2007. 

 
9.2. Informaţii cu privire la sursele anticipate de finanţare ale societăţii care 
rezultă din fuziune-SSIF BROKER SA-, necesare pentru îndeplinirea planului 
de nvestiţii amintit mai sus. 
 -Acestea sunt constituite în totalitate din surse proprii. Ne referim aici la cash flow-ul operaţional 
generat de societate, precum şi la amortizarea înregistrată în cursul anului, ea fiind o cheltuială ce nu 
generează ieşiri de cash din societate . 
 
10. Politica de cercetare şi dezvoltare, patente şi licenţe 
 

Activitatea de cercetare în SSIF Broker SA este efectuată de către 5 analişti care studiază zilnic atât 
evoluţia fenomenului, cuantificându-l cu ajutorul mai multor metode specifice, cât şi factorii care influenţează 
modificarea parametrilor economico-financiari ai emitenţilor. Totodată, se cercetează şi alţi factori care 
influenţează ciclul bursier şi cel de afaceri. Cercetările efectuate se materializează în analize utilizate în 
elaborarea deciziilor de investire şi de dezinvestire a investitorilor, clienţi ai SSIF Broker SA, precum şi a 
disponibilităţilor proprii. 

SSIF Broker SA nu are brevete şi licenţe proprii. 
Dezvoltarea SSIF Broker SA va urma, ca până în prezent două direcţii distincte:  
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- creşterea capitalului social prin emiterea de noi acţiuni în schimbul dividendelor capitalizate şi a aporturilor în 
numerar. Astfel, apreciem că în anul 2009 capitalul social va ajunge la 110 milioane lei, 
- extinderea reţelei de subunităţi în judeţele în care nu suntem prezenţi, precum şi în câteva oraşe străine: 
Atena şi Chişinău. 
 
11. Informaţii cu privire la orice evoluţie cunoscută, cerinţe, angajamente sau 
evenimente care este probabil să aibă un efect semnificativ asupra 
perspectivelor societăţii rezultate din fuziune. 
 - Nu este cazul . 
 
 
12. Previziunile privind profitul 
 
12.1. Declaraţie cu privire la principalele supoziţii în enunţarea previziunilor cu 
privire la profitul viitor al societăţii rezultate din fuziune. 
 
 Previziunile în ceea ce priveşte profitul societăţii fuzionate susţin ideea 
fuziunii şi evidenţiază sinergiile create odată cu încheierea acestui proces. 
  
 
Acestea sunt reflectate în situaţia de mai jos : 
 
 



                   SSIF BROKER SA----- Document de prezentare a fuziunii 

 25

  Realizări 2006 Previzionat 2007 

Nr crt Denumire indicator Sume Sume Pondere Crestere

 Ven. comisioane BVB (inclusiv Rasdaq) 11,760,861.57 14,154,242 31.60% 20.35%
 Ven. comisioane BMFMS 1,428,461.42 1,931,280 4.31% 35.20%
 Venituri din diferente de pret 18,538,953.18 23,626,042 52.75% 27.44%
 Ven. diferente pret BMFMS 274,604.73 1,300,000 2.90% 373.41%
 Venituri din dobanzi 1,230,851.01 1,489,330 3.33% 21.00%
 Ven. din participatii (dividende) 1,281,137.73 1,546,974 3.45% 20.75%
 Ven. comisioane Forward 95,245.00 142,868 0.32% 50.00%
 Alte venituri 752,232.86 600,000 1.34% -20.24%
 Total venituri 35,362,347.50 44,790,735 100.00% 26.66%

 Chelt cu salariile  4,061,182.00 5,837,949 30.82% 43.75%
 Chelt cu taxe salariale 1,229,219.80 1,693,005 8.94% 37.73%
 Chelt cu colaboratorii, onorarii 1,163,676.31 1,600,055 8.45% 37.50%
 Chelt cu tichete de masa 150,825.73 278,764 1.47% 84.83%
 Cheltuieli de tranzactionare 2,017,668.89 2,832,807 14.96% 40.40%
 Chelt cu telefoanele si posta 174,689.84 249,806 1.32% 43.00%
 Chelt cu benzina 63,438.95 91,542 0.48% 44.30%
 Chelt cu energia si apa 82,759.34 128,036 0.68% 54.71%
 Chelt mater consum, piese de schimb 139,883.30 181,778 0.96% 29.95%
 Chelt cu amortizarea 155,477.11 239,435 1.26% 54.00%
 Chelt cu chiriile 296,663.57 495,127 2.61% 66.90%
 Chelt de publicitate, protocol 104,338.29 172,158 0.91% 65.00%
 Chelt cu comisioane bancare 125,926.07 173,778 0.92% 38.00%
 Chelt cu dif pret portofoliu 3,250,367.92 4,142,269 21.87% 27.44%
 Alte chelt(prest serv, reparatii, ob de inventar) 422,424.47 591,394 3.12% 40.00%
 Alte cheltuieli 191,000.89 232,830 1.23% 21.90%
 Total cheltuieli 13,629,542.48 18,940,735 138.97% 38.97%

 Rezultat  
21,732,805 25,850,000 
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12.2. Raport întocmit de experţi sau auditori independenţi referitor la faptul că, în 
opinia acestora, previziunile au fost întemeiate pe elementele invocate şi că 
principiile contabile utilizate pentru prognozele privind profitul sunt în 
concordanţă cu cele ale politicii contabile. 
 - Raportul întocmit de SC Citadela Audit SRL , reprezentată de dl. Oprean 
Ioan este ataşat prezentului document. 
 
 
13. Organele administrative, de conducere şi supraveghere ale societăţii rezultate din 

fuziune   

 
 
 Conducerea SSIF BROKER SA este asigurată de : 
 
  -Adunarea Generală a Acţionarilor; 
 
 
  - Consiliul de Administraţie format din : 
 
Numele şi prenumele Funcţia Deţinută Profesia 

Petru Prunea Preşedinte – Director General 
Profesor Universitar Doctor Univ. 
Tehnica Cluj Napoca 

Gheorghe Ioan Carţiş Membru al Consiliului de Administraţie 
Profesor Universitar Doctor 
Universitatea Politehnica Timisoara 

Miron Martin Membru al Consiliului de Administraţie 
Presedinte CA al SC “Intervalco” SA 
Baia Mare 

Ioan Erhan Membru al Consiliului de Administraţie 
Director General al Grupului de Presa 
Economistul 

Anton Ionescu Membru al Consiliului de Administraţie 
Profesor Universitar Doctor Univ. 
Tehnică Cluj Napoca 

 
 
 
 
Structura actuală a Comitetului Director al SSIF Broker SA se prezintă astfel:  

 
Prunea Petru   -  Preşedinte Director General  

 
Adrian Al. Ceucă – Director General Adjunct,  

este şi administrator la SC Biofarm Bucureşti, respectiv SC Mecanica Ceahlau SA 
   Adrian Caramiha- Director General Adjunct 

Adina Moldovan – Director Dep. Juridic/Control 
   Florica Venter – Director  Dep. Operaţiuni cu firme 
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14. Angajaţii societăţilor implicate în fuziune 
 
14.1. Numărul de angajaţi rezultaţi din fuziune este de 161 în următoarea 
structură : 

Departament/ Sedii secundare Total personal 

Director General 1 

Director General Adjunct 2 

Dpartament Tranzacţionare 10 

Departament Analiză, Operaţiuni cu Firme 6 

Departament financiar-contabil 5 

Departament Juridic/ Control Intern 20 

Sedii secundare 117 

Total general 161 
 
 SSIF BROKER SA nu are în present angajaţi temporari şi nici nu 
intenţionează sa aibă în următorul exerciţiu financiar. 
 
 
14.2. Deţineri de acţiuni sau opţiuni acordate salariaţilor societăţilor care 
fuzionează, precum şi numărul şi modalitatea de alocare de acţiuni noi (opţiuni) 
emise de societatea rezultată din fuziune. 
 -Nu este cazul . 
 
14.3. Descrierea modalităţii de preluare de către societatea rezultată din fuziune 
a oricăror acorduri privind implicarea salariaţilor în capitalul societăţilor care 
fuzionează. 

-Nu este cazul . 
 
 

15. Acţionari semnificativi 
15.1. Acţionarii semnificativi ai societăţilor care fuzionează şi ai societăţii 
rezultate din fuziune. 
 -Nu e cazul . 
 
15.2. Informaţii cu privire la situaţia în care acţionarii semnificativi ai 
societăţilor care fuzionează şi ai societăţii rezultate din fuziune au drepturi de 
vot diferite.  
 -Nu e cazul. 
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15.3. O descriere a acordurilor cunoscute de societăţile care fuzionează a căror 
aplicare pot genera, la o dată ulterioară, o schimbare a controlului asupra 
societăţii rezultate din fuziune. 
 - Nu e cazul. 

 
 
16. Politica de dividend 
 

Noile actiuni emise de Broker ca efect al fuziunii si distribuite actionarilor Investco 
dau dreptul la dividende incepand cu data de 31.12.2006. 

La data fuziunii - 31.12.2006, actionarii Investco  pierd dreptul la dividende in 
aceste societati si dobandesc dreptul la dividende in Broker, proportional cu cota de 
participare a fiecaruia la capitalul social al Broker. 
 

17. Informaţii financiare privind situaţia patrimonială, poziţia financiară precum şi 
contul de profit şi pierderi 
17.1. Informaţii financiare istorice pentru societăţile care fuzionează 
 

a). Situaţia financiară -----SSIF Broker SA 
 

Evoluţia patrimoniului 
- mii lei- 

Elemente bilantiere 2003 2004 2005 2006  (%) 05/04 (%) 06/05 

Active imobilizate  1,679 8,807 12,018 4,985  36.46% -58.52% 
    Imobilizari corporale 502 826 1,797 3,945  117.66% 119.55% 
    Imobilizari financiare 1,138 7,940 10,212 1,007  28.61% -90.14% 
Active circulante 4,950 26,269 41,175 98,938  56.74% 140.29% 
    Investitii financiare pe TS 4,567 25,762 39,162 62,003  52.01% 58.33% 
    Lichiditati 302 390 956 34,363  145.10% 3494.84% 
Datorii 2,083 2,387 7,235 21,307  203.12% 194.49% 
Capital social  4,092 23,115 31,870 54,611  37.88% 71.35% 
Capitaluri proprii 4,546 32,689 45,947 82,515  40.56% 79.59% 

 
� Activele societăţii au înregistrat un ritm accelerat de creştere în perioada considerată. Pe fondul 
lichidării unor plasamente financiare imobilizate pe termen lung în ultimele săptămâni ale anului, 
valoarea în sold a activelor imobilizate, la sfârşitul anului 2006, reprezenta mai puţin de jumătate 
din valoarea înregistrată cu un an în urmă. Resursele financiare eliberate fiind transferate în 
conturile curente de la bănci. 
� Imobilizările corporale totale sunt în sumă de 3,95 milioane lei. Ponderea o deţin terenurile şi 
construcţiile cu 3.620 mii lei şi echipamentele IT. Reevaluarea clădirilor şi a terenurilor a făcut ca 
valoarea lor să crească cu 119,6% în anul 2006. 
� Sumele plasate pe termen scurt în acţiunile unor societăţi cotate la bursă au crescut într-un ritm 
accentuat în ultimii ani, această evoluţie fiind posibilă, în principal, datorită sumelor provenite din 
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desele majorări ale capitalului social (capitalizarea profiturilor obţinute şi prin aportul în numerar 
al acţionarilor). 
�  Capitalurile proprii au crescut anul trecut cu 79,6% faţă de cele deţinute în anul precedent, mai 
ales datorită majorării capitalului social cu 71,35%. Aceste date demonstrează puternica dezvoltare 
a societăţii din ultimii ani, dar şi efortul financiar al acţionarilor de a pune la dispoziţia societăţii 
fondurile necesare fortificării ei, în special pentru investiţii tot mai mari în titluri de valoare cotate 
la bursă.   
 
Analiza performanţelor financiare – activitatea de exploatare 

-mii lei- 
 Indicator 2003 2004 2005 2006  (%) 05/04 (%) 06/05 

Cifra de afaceri 1,932 4,380 8,983 13,285  105.1% 47.9% 
Alte venituri din exploatare 132 33 47 541  44.1% 1040.5% 
Venituri din exploatare 2,064 4,413 9,030 13,826  104.6% 53.1% 
Cheltuieli cu materiale si alte 
cheltuieli din afara 180 238 510 414  113.9% -18.7% 
Cheltuieli cu personalul 707 1,877 4,312 5,407  129.7% 25.4% 
Amortizari 21 50 107 155  114.2% 45.1% 
Alte cheltuieli de exploatare 1,181 1,683 3,216 4,332  91.1% 34.7% 
Cheltuieli de exploatare 2,087 3,849 8,145 10,310  111.6% 26.6% 
Valoarea adaugata 571 2,458 5,257 8,538  113.9% 62.4% 
Excedent brut din exploatare -3 614 993 3,671  61.8% 269.8% 
Rezultatul din exploatare -24 564 886 3,516  57.2% 297.0% 

Venituri financiare 1,556 7,556 15,427 21,537  104.2% 39.6% 

Cheltuieli financiare 183 352 1,315 3,258  273.8% 147.7% 
Rezultatul financiar 1,374 7,204 14,112 18,279  95.9% 29.5% 
Profit brut 1,350 7,768 14,998 21,795  93.1% 45.3% 
Profit net 1,008 5,942 12,951 18,676  118.0% 44.2% 

 
Activitatea de exploatare constă în servicii de intermediere financiară pe care societatea le 
prestează clienţilor săi (compania fiind orientată mai mult spre segmentul de retail), servicii care 
generează venituri societăţii sub forma comisioanelor aplicate la volumul tranzacţiilor efectuate de 
clienţi. În ultimii 2-3 ani, SSIF Broker s-a plasat constant în topul intermediarilor care desfăşoară 
tranzacţii în cadrul Bursei de Valori Bucureşti, societatea derulând tranzacţii într-un procent de 4-
5% din valoarea zilnică a schimburilor. În anul 2006, SSIF Broker a intermediat tranzacţii în 
valoare de 1,19 miliarde lei la BVB (inclusiv platforma Rasdaq) deţinând o cotă de piaţă de 4,74%.  
 

� Creşterea cifrei de afaceri cu 47,9% în anul 2006, după ce ea s-a dublat în 2005, se 
datorează majorării veniturilor obţinute din serviciile de intermediere financiară prestate 
clienţilor şi a tranzacţiilor pe contul house. 
� Contrar cursului ascendent înregistrat de cheltuielile totale de exploatare, cuantumul 
altor cheltuieli materiale şi al cheltuielilor cu materiale consumabile a scăzut în ultimul an. 
Cheltuielile cu utilităţile s-au majorat cu cca 64% în 2006, în contextul scumpirii energiei 
şi apei şi creşterii numărului de agenţii şi sucursale în teritoriu.  



                   SSIF BROKER SA----- Document de prezentare a fuziunii 

 30

� La capitolul cheltuielilor cu personalul se poate observa o creştere mai moderată în 
ultimul an comparativ cu 2005, când s-a înregistrat o creştere accentuată de peste 140%.   
� În timp ce veniturile totale din exploatare au urcat cu 53,1%, cheltuielile operaţionale 
au crescut cu doar 25,7% în condiţiile unui management mai atent al costurilor. Această 
situaţie favorabilă a condus la creşterea excedentului brut din exploatare cu 276,6% şi cu 
305% a profitului din exploatare. Marja din exploatare a crescut de la 10% în 2005 la 27% 
în ultimul an. 
� O evoluţie impresionantă pe parcursul perioadei analizate a avut-o şi profitul din 
activitatea financiară. Fructificarea unor poziţii din cadrul portofoliului propriu de active 
financiare a condus la realizarea unui profit financiar de peste 18,2 milioane lei în 2006, în 
creştere cu aprox 30% faţă de rezultatul obţinut în 2005. Din profitul brut înregistrat în 
2006 o cotă de peste 83% reprezintă profitul financiar. 
� În 2006, SSIF Broker a realizat un profit net de 18,67 milioane lei, în creştere cu 44% 
faţă de anul precedent. Rata rentabilităţii financiare (profit net/Capitaluri proprii medii) 
fiind de peste 28% ceea ce indică un nivel de performanţă foarte ridicat.   
 
 
b).  SSIF Compania Română de Investiţii  INVESTCO SA 
 
Evoluţia şi structura poziţiei financiare  

-in mii lei- 

Elemente patrimoniale 2003 2004 2005 2006  (%) 05/04 (%) 06/05 

Active imobilizate  186 215 571 718  165.98% 25.79% 
      Imobilizari corporale 100 21 86 73  309.09% -14.85% 
      Imobilizari financiare 73 184 479 643  160.61% 34.30% 
Active circulante  1,111 1,059 4,733 4,755  347.09% 0.47% 
      Investitii financiare pe TS 0 0 0 864    
      Lichiditati 906 1,053 4,658 3,608  342.43% -22.54% 
Datorii 669 481 3,112 2,756  546.67% -11.44% 
Capital social  450 450 900 900  100.00% 0.00% 
Capitaluri proprii 631 797 2,195 2,720  175.60% 23.88% 

 
 
� În mai puţin de 3 ani valoarea activelor imobilizate s-a triplat, imobilizările financiare având o 
contribuţie semnificativă la această evoluţie. Activele de exploatare (circulante) deţin ponderea 
majoritară (86%) în totalul activelor.  
� Cuantumul sumelor aflate în conturile bancare şi în casierie a cunoscut o uşoară diminuare în 
ultimul an, în contextul în care societatea şi-a plasat o parte din capitalurile disponibile în 
acţiunile unor societăţi cotate la bursă, aceste plasamente intrând în categoria investiţiilor 
financiare pe termen scurt.  
�  Datoriile societăţii s-au redus în ultimul an cu 11,4%, fapt ce a condus la realizarea unui 
echilibru aproape perfect între datoriile şi capitalurile proprii ale companiei.  
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� Activul net al societăţii a înregistrat o evoluţie pozitivă pe parcursul perioadei considerate, în 
ultimul an fiind înregistrată o creştere cu cca 24%.   

 
 
 
Elemente ale contului de profit şi pierdere 

 
-mii lei- 

  2003 2004 2005 2006  (%) 05/04 (%) 06/05 

Cifra de afaceri 602 617 1,530 904  148.0% -40.9% 
Alte venituri din exploatare 43 60 3 11  -95.8% 348.0% 
Venituri din exploatare 646 677 1,532 915  126.3% -40.3% 

Cheltuieli cu materiale si alte 
cheltuieli din afara 25 24 22 29  -5.5% 28.3% 
Cheltuieli cu personalul 69 76 101 139  33.7% 37.5% 
Amortizari 25 20 17 32  -15.6% 90.7% 
Alte cheltuieli de exploatare 552 521 829 655  59.2% -20.9% 
Cheltuieli de exploatare 673 640 969 855  51.4% -11.8% 
Valoarea adaugata 26 72 678 219  837.1% -67.7% 
Excedent brut din exploatare -2 57 580 92  919.8% -84.2% 
Rezultatul din exploatare -27 37 563 60  1422.3% -89.4% 

Venituri financiare 199 205 191 871  -6.8% 356.3% 
Cheltuieli financiare 98 26 0 345    
Rezultatul financiar 101 179 191 527  6.6% 175.9% 
Profit brut 74 216 754 586  249.3% -22.3% 
Profit net 56 166 642 524   287.3% -18.3% 

 
 

În anul 2006, Compania Română de Investiţii Investco a intermediat tranzacţii în valoare 
de aprox 0,16 miliarde lei la BVB deţinând o cotă de piaţă de 0,63%. 

 
� Se poate observă o restrângere a activităţii operaţionale în 2006, cifra de afaceri a 

societăţii fiind cifrată la 0,9 milioane lei, în scădere cu 41% comparativ cu realizările din 
2005. 

� Cheltuielile din activitatea de exploatare s-au diminuat cu 11,8% faţă de anul 2005, 
principalul element de cost fiind grupa altor cheltuieli de exploatare cu o pondere de 
76,6% în cheltuielile operaţionale totale. Cheltuielile cu materiale consumabile şi 
utilităţiile s-au majorat cu 28,3% în timp ce cheltuielile cu personalul angajat au urcat cu 
37,5%. 

� În condiţiile în care veniturile operaţionale au scăzut mult mai repede decât cheltuielile de 
exploatare, profitul s-a diminuat cu 89% în 2006.    

� Pe de altă parte, activitatea financiară s-a dovedit mai profitabilă decât în urmă cu an, 
veniturile financiare sporind cu 356% contribuind astfel la obţinerea unui profit financiar 
de 0,52 milioane lei (+176%). Profitul net la nivelul anului 2006 (524 mii lei) s-a 
diminuat cu 18,3%. 
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17.2 Informaţii financiare pentru societatea care rezultă din fuziune 
 
a). Situaţii financiare consolidate – bilanţ de deschidere al societăţii rezultate 

din fuziune : 
 

Valori exprimate in mii lei BRK indiv BRK consolidat  
BRK consolidat/BRK 

indiv 

Elemente bilantiere 2006 2006  2006 

Active imobilizate  4,985 5,703  14.40% 
Imobilizari corporale 3,945 4,018  1.85% 
Imobilizari financiare 1,007 1,651  63.86% 
Active circulante 98,938 103,693  4.81% 
Creante 2,575 2,858  11.01% 
Investitii financiare pe TS 62,003 62,867  1.39% 
Lichiditati 34,363 37,971  10.50% 
Datorii 21,307 24,063  12.93% 
Capital social  54,611 55,511  1.65% 
Capitaluri proprii 82,515 85,235  3.30% 

 
» Realizarea fuziunii Broker cu Investco va determina un plus de valoare la nivelul 
fiecărui post bilanţier care va apărea în situaţiile financiare consolidate. Astfel, cea mai 
mare creştere se înregistrează la nivelul activelor imobilizate cu un plus de 14,4%. 
Datoriile celor 2 firme la sfârşitul anului 2006 se ridică la 24 milioane lei (+12,93), în 
vreme ce, valoarea însumată a capitalurilor proprii va ajunge la aprox 85,2 milioane lei, 
fiind echivalentul unei creşteri procentuale cu 3,3 la sută.  
» Activele totale ale SSIF Broker după fuziune vor depăşi 109,5 milioane lei; în termeni 
relativi fiind vorba de o creştere cu 5,3%. Din punct de vedere al structurii activelor, 
situaţiile financiare nu vor comporta modificări semnificative. Astfel, activele imobilizate 
vor reprezenta 5,2% din activele societăţii rezultate din fuziune, în condiţiile în care la 
nivelul societăţii absorbante cota parte a activelor imobilizate în total active era de 4,8%. 
» Sumele incluse în postul bilanţier al investiţiilor financiare pe termen scurt va înregistra 
o creştere de 1,4%, în timp ce disponibilul din conturile bancare şi alte valori lichide vor 
înregistra o creştere cu 10,5%, valoarea în sold a acestora fiind de aprox 38 milioane lei.     

 
Contul de profit şi pierdere la nivel consolidat 

 

 BRK indiv BRK consolidat  
(%) BRK 

consolidat/BRK indiv 

Cifra de afaceri 13,285 14,188  6.80% 
Alte venituri din exploatare 541 552  2.07% 
Venituri din exploatare 13,826 14,740  6.62% 

Cheltuieli cu materiale si alte 
cheltuieli din afara 414 443  6.95% 
Cheltuieli cu personalul 5,407 5,546  2.57% 
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Amortizari 155 187  20.59% 
Alte cheltuieli de exploatare 4,332 4,988  15.13% 
Cheltuieli de exploatare 10,310 11,165  8.29% 
Valoarea adaugata 8,538 8,757  2.57% 
Excedent brut din exploatare 3,671 3,763  2.50% 
Rezultatul din exploatare 3,516 3,576  1.70% 

Venituri financiare 21,537 22,408  4.04% 
Cheltuieli financiare 3,258 3,602  10.58% 
Rezultatul financiar 18,279 18,806  2.88% 
Profit brut 21,795 22,381  2.69% 
Profit net 18,676 19,201  2.81% 

 
�    Cifra de afaceri realizată în 2006 de cele 2 societăţi implicate în fuziune a fost de 

14,18 milioane lei, fiind vorba de o creştere cu 6,8% prin raportare la afacerile realizate de 
SSIF Broker (societatea absorbantă).  

�  De asemenea, la nivel consolidat cheltuielile operaţionale înregistrează o 
urcare cu 8,3%, în timp ce din punct de vedere structural cea mai semnificativă apreciere o 
întâlnim în cazul grupei altor cheltuieli de exploatare (+15,1%). 

�  În condiţiile prezentate mai sus, profitul din exploatare realizat în 2006 
corespunzător societăţii rezultate din fuziune marchează o creştere cu 1,7%, fiind în sumă 
de 3.576 mii lei. Mai mult, la această valoare marja profitului din exploatare este de 25,2%. 

�  Profitul net de distribuit după realizarea fuziunii este cifrat la 19,2 milioane 
lei, raportat la profitul net înregistrat de SSIF Broker avem o creştere cu 2,8%. 
 

b). Toate modificările intervenite în evoluţia capitalului social al celor două 
societăţi implicate în fuziune 

 
Schimbari ale capitalului social--- SSIF BROKER SA 
 

I. Asa cum rezulta din Cererea de Inmatriculare nr. 3013/25.10.1994, din “Statulul 
Societatii pe Actiuni SIVM BROKER SA” cu incheierea de autentificare nr. 
21470/05.10.1994, din “Contractul de societate privind infiintarea societatii de actiuni 
SIVM BROKER SA” cu incheierea de autentificare nr. 21469/05.10.1994 si conform 
Hotararii Guvernului nr. 788/30.dec. 1993, art. 4 din Regulamentul privind autorizarea 
societatilor de intermediare si a agentilor de valori mobiliare, capitalul social initial 
subscris si varsat a fost de 58.500.000 lei, impartit in 5.850 actiuni cu valoarea nominala 
de 10.000 lei. 
 
La constituirea SC SSIF BROKER SA structura actionariatului se prezenta astfel: 
 

Actionari Nr. 
actionari 

Nr. actiuni 
detinute 

Valoare 
detinuta 

Procent 
detinut 

Actionari semnificativi (persoane 
fizice si juridice) 

- - - - 
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Alti actionari (persoane fizice si 
juridice) 

32 5.850 58.500.000 100% 

Total 32 5.850 58.500.000 100% 
 
Structura detaliata a actionariatului (la constituirea SC SSIF BROKER SA) este 
prezentata in cadrul “Contractului de societate privind infiintarea societatii de actiuni 
SIVM BROKER SA”, si in “Statutul societatii pe actiuni SIVM BROKER SA”. 
Mentionam ca la acea data nici un actionar al SC SSIF BROKER SA nu detinea pozitia 
semnificativa in cadrul societatii. 
 
II. Conform actului aditional cu incheierea de autentificare nr. 19101/06.07.1995, 
incheierii judecatorului delegat nr. 2471/25.07.1995 si Certificatului de inscriere 
mentiuni eliberat la data de 27.07.2004, capitalul social subscris si varsat a fost de 
1.050.000.000 lei, fiind impartit in 105.000 actiuni nominative, fiecare actiune avand 
valoarea nominala de 10.000 lei. Nivelul acestui capital social s-a obtinut prin majorarea 
capitalului initial al SC SSIF BROKER SA de la valoarea de 58.500.000 lei la valoarea de 
1.050.000.000 lei cu 991.500.000 lei, varsat integral. 
 
Dupa aceasta majorare structura actionariatului se prezenta astfel: 
 

Actionari Nr. 
actionari 

Nr. actiuni 
detinute 

Valoare 
detinuta 

Procent 
detinut 

Actionari semnificativi (persoane 
fizice si juridice)  

- - - - 

Alti actionari (persoane fizice si 
juridice) 

286 105.000 1.050.000.000 100% 

Total 286 105.000 1.050.000.000 100% 
 
III. Conform actului aditional cu incheierea de autentificare nr. 341/05.02.1996, incheierii 
judecatorului delegat nr. 700 din 25.03.1996 si Certificatului de inscriere mentiuni eliberat 
la data de 27.03.1996, capitalul social subscris a fost de 1.584.300.000 lei, din care varsat 
902.390.000 lei impartit in 158.430 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea 
nominala de 10.000 lei. Nivelul acestui capital social s-a obtinut prin majorarea de capital 
de la valoarea de 1.050.000.000 lei la valoarea de 1.584.300.000 lei cu 534.300.000 lei. 
 
Dupa aceasta majorare structura actionariatului se prezenta astfel: 
 

Actionari Nr. 
actionari 

Nr. actiuni 
detinute 

Valoare 
detinuta 

Procent 
detinut 

Actionari semnificativi (persoane 
fizice si juridice)  

- - - - 

Alti actionari (persoane fizice si 
juridice) 

286 158.430 1.584.300.000 100% 
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Total 286 158.430 1.584.300.000 100% 
 
IV. Conform actului aditional nr. 1879/08.12.1997, incheierii judecatorului delegat nr. 
1301/22.12.1997, mentiunii nr. 4845/15.12.1997 ci certificatului de inscriere mentiuni 
eliberat in data de 24/12/1997, capitalul social subscris a fost de 2.300.000.000 lei din care 
varsat 1.800.000.000 lei impartit in 230.000 actiuni nominative, fiecare actiune avand 
valoarea nominala de 10.000 lei. Nivelul acestui capital social s-a obtinut prin majorarea 
de capital de la valoarea de 1.584.300.000 lei la valoarea de 2.300.000.000 lei cu 715.700.000 
lei. 
 
Dupa aceasta majorare structura actionariatului se prezenta astfel: 
 

Actionari Nr. 
actionari 

Nr. actiuni 
detinute 

Valoare detinuta Procent 
detinut 

Actionari semnificativi (persoane 
fizice si juridice)  

- - - - 

Alti actionari (persoane fizice si 
juridice) 

450 230.000 2.300.000.000 100% 

Total 450 230.000 2.300.000.000 100% 
 
 
V. Conform actului aditional nr. 983/13.04.1999, incheierii judecatorului delegat 
nr.2457/04.05.1999, mentiunii nr. 2169/19.04.1999 si Certificatului de inscriere mentiuni 
eliberat la data de 12.05.1999, capitalul social subscris si varsat a fost de 2.912.750.000 lei 
impartit in 291.275 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 
10.000 lei. Nivelul acestui capital social s-a obtinut prin majorarea de capital de la 
valoarea de 2.300.000.000 lei la valoarea de 2.912.750.000 lei cu valoarea de 612.750.000 
lei, varsat integral. 
 
Dupa aceasta majorare structura actionariatului se prezenta astfel: 
 

Actionari Nr. 
actionari 

Nr. actiuni 
detinute 

Valoare detinuta Procent 
detinut 

Actionari semnificativi (persoane 
fizice si juridice) 

- - - - 

Alti actionari (persoane fizice si 
juridice) 

450 291.275 2.912.750.000 100% 

Total 450 291.275 2.912.750.000 100% 
 
 
VI. Conform actului aditional nr. 3302/10.11.2000, incheierii judecatorului delegat nr. 
3621/05.12.2000, mentiunii nr. 10134/14.11.2000 si certificatului de inscriere mentiuni 
eliberat in data de 12.12.2000, capitalul social subscris si varsat a fost de 4.096.910.000 
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lei, varsat integral, impartit in 409.691 actiuni nominative, fiecare actiune avand 
valoarea nominala de 10.000 lei. Nivelul acestui  capital social s-a obtinut prin 
majorarea de capital de la valoarea de 2.912.750.000 lei la valoarea de 4.096.910.000 lei cu 
valoarea de 1.184.160.000 lei, varsat integral. 
 
Dupa aceasta majorare structura actionariatului se prezenta astfel: 
 

Actionari Nr. 
actionari 

Nr. actiuni 
detinute 

Valoare detinuta Procent 
detinut 

Actionari semnificativi (persoane 
fizice si juridice) 

- - - - 

Alti actionari (persoane fizice si 
juridice) 

448 409.691 4.096.910.000 100% 

Total 448 409.691 4.096.910.000 100% 
 
 
VII. Conform actului aditional nr. 1204/10.12.2001, incheierii judecatorului delegat nr. 
3613/11.12.2001, mentiunii nr. 27735/11.12.2001 si Certificatului de inscriere mentiuni 
eliberat la data de 13.12.2001, capitalul social subscris si varsat a fost de 12.000.000.000 
lei impartit in 1.200.000 de actiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominala de 
10.000 lei fiecare. Nivelul acestui capital social s-a obtinut prin majorarea de capital de 
la valoarea de 4.096.910.000 la 12.000.000.000 lei cu valoarea de 7.903.090.000 lei, varsat 
integral. 
 
Dupa aceasta majorare structura actionariatului se prezenta astfel:  
 
 
 

Actionari Nr. 
actionari 

Nr. actiuni 
detinute 

Valoare detinuta Procent 
detinut 

Actionari semnificativi (persoane 
fizice si juridice)  

2 263.860 2.638.600.000 21,98833% 

Alti actionari(persoane fizice si 
juridice) 

447 936.140 9.361.400.000 78,01167% 

Total 449 1.200.000 12.000.000.000 100% 
 
 
VIII. Conform actului aditional nr. 117/17.01.2003, incheierii judecatorului delegat nr. 
252/21.01.2003, mentiunii nr. 549/20.01.2003 si Certificatului de inscriere mentiuni 
eliberat la data de 23/01/2003, capitalul subscris si varsat a fost de 40.914.500.000 lei 
impartit in 4.091.500 actiuni nominative dematerializate cu o valoare nominala de 10.000 
lei fiecare. Nivelul acestui capital social s-a obtinut prin majorarea de capital de la 
valoarea de 12.000.000.000 lei la 40.914.500.000 lei cu 28.914.500.000 lei, varsat integral. 



                   SSIF BROKER SA----- Document de prezentare a fuziunii 

 37

 
Dupa aceasta majorare structura actionariatului se prezenta astfel: 
 

Actionari Nr. 
actionari 

Nr. actiuni 
detinute 

Valoare detinuta Procent 
detinut 

Actionari semnificativi (persoane 
fizice si juridice)  

3 1.413.493 14.134.930.000 34,5475% 

Alti actionari (persoane fizice si 
juridice) 

450 2.677.957 26.779.570.000 65,4525% 

Total 453 4.091.450 40.914.500.000 100% 
 
 
IX. Conform actului aditional nr. 1374/02.07.2004, mentiunii nr 36737 din 30.07.2004, a 
incheierii judecatorului delegat nr. 10633/04.08.2004 si Certificatului de inscriere 
mentiuni eliberat la data de 04.08.2004, capitalul social subscris si varsat a fost de 
173.359.400.000 lei impartit in 17.335.940 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea 
nominala de 10.000 lei fiecare. Nivelul acestui capital social s-a obtinut prin majorarea 
de capital de la valoarea de 40.914.500.000 lei la 173.359.400.000 lei cu valoarea de 
132.444.9000.000 lei, varsat integral. 
 
Dupa aceasta majorare structura actionariatului se prezenta astfel: 
 

Actionari Nr. 
actionari 

Nr. actiuni 
detinute 

Valoare detinuta Procent 
detinut 

Actionari semnificativi (persoane 
fizice si juridice)  

3 5.800.000 58.000.000.000 33.45% 

Alti actionari (persoane fizice si 
juridice) 

454 11.535.940 115.359.400.000 66.55% 

Total 457 17.335.940 173.359.400.000 100% 
 
 
X. Conform actului aditional nr. 1427/29.11.2004, incheierii judecatorului delegat nr. 
15394/07.12.2004, mentiunii nr. 47908/03.12.2004 si Certificatului de inscriere mentiuni 
eliberat la data de 9.12.2004, capitalul social subscris si varsat a fost de 231.145.870.000 
lei, impartit in 23.114.587 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 
10.000 lei fiecare. Nivelul acestui capital social s-a obtinut prin majorarea de capital de 
la valoarea de 173.359.400.000 lei la 231.145.870.000 lei cu valoarea de 57.786.470.000 lei, 
varsat integral. Aceasta majorare s-a realizat prin derularea de catre SC SSIF BROKER 
SA a unei oferte publice de vanzare primara initiala de actiuni. 
 
XI. Conform actului aditional nr. 40/14,04,2005, capitalul social al societăţii s-a majorat 
de la suma de  231,145,870,000 ROL  la suma de 318,703,930,000 lei cu suma de 
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87,558,060,000 ROL prin emiterea unui număr de 8,755,806 actiuni cu valoarea nominală 
de 0,1 RON. 
 
XI. Conform actelor adiţionale nr. 102/14,06,2006 şi nr. 193/20,07,2006 capitalul social a 
crescut de la suma de 31,870,393 EON la suma de 54,610,538 RON, capital împărţit în 
109.221.076 acţiuni nominative dematerializate în valoare de 0,5 RON. 

 
 
 
Schimbari ale capitalului social--- SSIF Investco SA  
 
 

Valoarea capitalului 
social                            
- RON -  

Valoare 
nominala 
actiune - 
RON-  

Numar total 
actiuni 

Hotararea AGA sau Act aditional la acte 
constitutive 

Numar cerere inscriere mentiuni la 
ORC Bucuresti.  

   Infiintare -      32,860  10                  3,286  AGA constituire 19.12.1994 Nr. Inregistrare J 40/28919/1994 
                         66,520  10                  6,652  AGA 19.12.1996 CIM 17173 / 20.03.1997 
                       137,920  10                13,792  AGA 08.04.1998 CIM 86717 / 15.07.1998 
                       182,100  10                18,210  AGA 05.08.1998 CIM 117493 / 21.08.1998 

                       350,000  10                35,000  Act aditional nr. 2794 / 16.05.2001 CIM 3773 / 19.07.2001 

                       450,000  10                45,000  Act aditional nr. 423 / 30.04.2002 CIM 11702 / 08.08.2002 
                       900,000  10                90,000  AGA 26.07.2005 CIM 574003 / 02.08.2005 

 
 

 
18. Informaţii suplimentare 
 

18.1. Valoarea capitalului emis precum şi a) numărul de acţiuni emise şi plătite integral; 
b) valoarea nominală a unei acţiuni. 
 
--- Pentru SSIF BROKER SA înainte de fuziune : 
   
 Broker are un capital social subscris si varsat de 54.610.538 lei impartit intr-un 
numar de 109.221.076 actiuni nominative cu o valoare nomonală de 0,5 lei fiecare . 
 
--- Pentru Investco : 
 Investco are un capital social subscris si varsat de 900.000 lei impartit intr-un 
numar de 90.000 actiuni nominative cu o valoare nominală  de 10 lei fiecare; 
 
--- Pentru SSIF BROKER SA post fuziune : 
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 -Conform certificatului de inregistrare mentiuni eliberat de ORC Cluj in 
data de 31.07.2007 si a Deciziei CNVM 1305/24.07.2007,ca efect al fuziunii, 
capitalul social total al SSIF BROKER SA  este de 58.259.298 lei divizat in 
116.518.596 actiuni cu valoarea nominala de 0.50 lei . 
 
 
18.2. Numărul şi valoarea contabilă a acţiunilor emise/deţinute de societăţile 
care fuzionează sau de filialele acestora. 
--- Valoarea contabilă a unei acţiuni BRK înainte de fuziune = 0,7537 lei . 
---Valoarea contabilă a unei acţiuni Investco =3,021 lei. 
--- Valoarea contabilă a unei acţiuni BRK post fuziune =0,7315 lei . 
 
 
18.3. Valoarea oricăror valori mobiliare convertibile, cu indicarea procedurilor 
de conversie. 
 
 -Nu este cazul . 
 
19. Actul constitutiv al societăţii care rezultă din fuziune 
19.1. Descrierea obiectului de activitate şi localizarea informaţiilor corespunzătoare 

în cuprinsul actului constitutiv. 

 

-Obiectul de activitate al SC SSIF BROKER SA este, conform prevederilor art. 6 din 
Actul Constitutiv următorul : „Societatea desfăşoară serviciile permise de  CNVM  şi 
prevăzute în cadrul reglementărilor îin vigoare pe piaţa de capital din  România” . 
      -Activitatea principală a societăţii este conform Cod CAEN: 6712 – Activitati de 

intermediere a tranzactiilor financiare si administrare a fondurilor. 
 

19.2. Sumarul prevederilor cuprinse în actul constitutiv, procedurile şi alte 
reglementări interne cu privire la membrii organelor de conducere, 
administrative şi de supraveghere. 
 
 
Art. 15. din Actul constitutiv ----Consiliul de Administratie 

 
Consiliul de Administratie este format din 5 membri alesi pe o perioada de 4ani. 
Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta: 

1. Petru Prunea - Presedinte; 
2. Cartis Gheorghe Ioan –membru ; 
3. Erhan Ioan – membru ; 
4. Ionescu Anton – membru ; 
5. Martin Miron- membru . 
 

Atributiile Consiliului de Administratie sunt : 
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a)convoaca adunarea generala ordinara si / sau extraordinara a actionarilor societatii; b) stabileste 
o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii 
generale in conditiile prevazute de lege; c) examineaza si-si insuseste situatiile financiare anuale si 
contul de profit si  de pierdere, raportul anual de activitate, raportul auditului financiar;d)propune 
aprobarea strategiei generale de dezvoltare a societatii; e) aproba majorarea capitalului social al 
societatii in conditiile stabilite, in principal, de reglementarile  CNVM si in subsidiar de Legea 
31/90 republicata; f) prezinta propuneri adunarii generale a actionarilor privind constituirea 
rezervelor si utilizarea acestora; g) examineaza si prezinta spre aprobare AGA bugetul de venituri 
si cheltuieli si programul de activitati pentru exercitiul finaciar urmator;h)aproba regulamentul de 
functionare al societatii, numeste pe functionarii societatii; i) aproba infiintarea sau desfiintarea in 
tara sau in strainatate de unitati fara personalitate juridica: sucursale agentii, puncte de lucru 
conform normelor legale; j) aproba nivelele de norme de salarizare pentru personalul centralei si 
pentru cel din sucursale; k) alege dintre administratori presedintele si, daca considera necesar, 
vicepresedintele Consiliului de Administratie, stabilindu-le competentele; l) in caz de vacanta a 
unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori vor delibera in prezenta a 2/3 si cu 
majoritatea absoluta procedand la numirea unui administrator provizoriu pana la convocarea 
AGA, care va avea pe ordinea de zi si alegerea administratorilor pe locurile vacante; m) infiinteaza 
comitete consultative in conditiile prevazute de legea societatilor comerciale in vigoare; n) revoca 
persoanele numite in comitetul de directie; o) aproba contractul colectiv de munca; p) aproba orice 
participatie  de natura  imobilizarilor financiare la constituirea sau dezvoltarea unor societati 
comerciale inchise; q)aproba cumpararea, instrainarea, construirea de imobile proprii in interesul 
activitatii societatii cu respectarea prevederilor art. 143 din Leg.31/90 republicata; r)aproba 
trecerea pe pierderi a creantelor neincasate din activitatea curenta a societatii; s) supervizeaza 
desfasurarea  activitatii de control intern in cadrul societatii potrivit reglementarilor  CNVM si  
normelor celorlalte institutii ale pietei de capital din Romania ; u). aproba nivelul garantiilor si 
modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi, directorii din cadrul 
sucursalelor si pentru persoanele care gestioneaza conturile clientilor societatii, precum si 
remuneratia suplimentara pentru membrii CA insarcinati cu functii specifice in cadrul acestuia si 
remuneratia directorului general . 
v). Consiliul de administraţie, trebuie să prezinte  auditorului intern şi auditorului financiar cu cel 
puţin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru şedinţa adunării generale membrii CA insarcinati 
cu functii specifice in cadrul acestuia si remuneratia directorului general . W). Consiliul de 
administraţie, trebuie să prezinte  auditorului intern şi auditorului financiar cu cel puţin 30 de zile 
înainte de ziua stabilită pentru şedinţa adunării generale situaţia financiară anuală pentru 
exerciţiul financiar precedent, însoţită de raportul lor şi de documentele justificative. 
x). CA este obligat ca în termen de 15 zile de la data AGA, să depună la ORC copii pe suport de 
hârtie şi în formă electronică, sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură 
electronică extinsă, ale situaţiilor financiare anuale, însoţite de raportul lor, raportul auditorului 
financiar, precum şi de procesul-verbal al adunării generale, în condiţiile prevăzute de Legea 
contabilităţii nr. 82/1991, republicată. 
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-   Componenta CA va reflecta structura actionariatului societatii prin crearea posibilitatii ca 
cel putin un reprezentant al micilor actionari sa fie ales prin procedura votului cumulativ. 
- Sarcina principala a CA este de a asigura prosperitatea societatii. In acest scop CA stabileste 
telurile, obiectivele, orientarile strategice ale societatii si se asigura ca aceste obiective vor fi 
indeplinite de catre echipa manageriala. Pentru realizarea acestei complexe sarcini CA trebuie sa 
contina un spectru mai larg de abilitati si competente, cu precadere in domeniul financiar , in 
planificarea strategica si managementului riscului. 
-  CA supervizeaza informarea, diseminarea datelor si monitorizeaza riscurile care pot aparea 
pentru firma si actionari si are datoria sa raspunda problemelor ridicate de catre acestia; 
- CA trebuie sa actioneze in interesul societatii si sa trateze actionarii intr-o maniera onesta si 
echitabila, asigurand protectia actionarilor minoritari; 
- Membrii CA inteleg ca loialitatea lor individuala si colectiva fata de societate si fata de terti este 
esentiala pentru promovarea intereselor firmei si pentru dezvoltarea ei. Ei vor face un angajament 
formal privind neimplicarea lor in actiuni de „concurenta neloiala”. 
- Responsabilitatile colective si individuale ale membrilor CA vor  fi  stabilite avand in  vedere  
„judecata de business” care a stat la baza deciziilor lor. 
- CA aproba Regulamentul de functionare al societatii, numeste(concediaza) membrii echipei 
manageriale si monitorizeaza activitatea acesteia. Stabileste criteriile pentru selectarea, angajarea si 
remunerarea membrilor conducerii societatii. Indicatorii de performanta trebuie precizati iar 
urmarirea realizarii lor reprezinta o sarcina permanenta. 
- CA are datoria de a monitoriza si supraveghea conflictele de interese si trebuie sa dezvolte 
proceduri relevante in acest sens, in special pentru tranzactiile derulate de catre partile implicate; 
- CA are responsabilitatea raportarilor catre actionari si asigurarii respectarii procedurilor legale. 
CA valideaza procedurile de notificare si raspundere solidara cu conducerea executiva pentru 
calitatea si extensiunea informatiilor financiare si nefinanciare oferite actionarilor inantea  AGA. 
Pentru aceasta, el trebuie sa  se asigure de integritatea si functionarea sistemelor de raportare 
contabila si financiara; 
- CA si auditorul societatii monitorizeaza indeaproape gradul de respectare a procedurilor stabilite 
pentru informarea actionarilor, incat acestia sa aiba acces eficient, egal, echitabil, promt si ieftin la 
datele revelatoare despre activitatea societatii; 
 - CA autorizeaza mecanismele interne care asigura respectarea drepturilor partilor asociate si  va 
asigura desfasurarea unei politici active fata de acestea; 
-CA are obligatia de a garanta functionarea unui sistem si a unor proceduri efective de informare si 
de comunicare cu actionarii, cu investitorii si cu publicul larg pe tema politicilor fata de partile 
asociate; 
-CA impune in societate o atitudine pro-activa cu privire la informarea publica. Informarea 
continua, corecta, promta si accesibila, obligatorie si voluntara, precum si transparenta cu privire 
la structura firmei, la actvitatile si politicile sale vor reprezenta o obligatie curenta pentru societate. 
CA se va pronunta asupra informatiilor suplimentare care trebuie publicate si in ce forma trebuie  
facuta aceasta, precum si asupra informatiilor care sunt suficient de  materiale  pentru a fi 
raportate; 
- CA va pretinde o evaluare anuala a sistemului de control intern si a politicilor de informare a 
societatii si va prezenta in AGA o informare despre acestea; 
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- CA stabileste si propune aprobarii AGA modalitatile de realizare a participarii angajatilor la 
profit si implicarea acestora in administrarea societatii. 

Consiliul de Administratie se va intruni in sedinta cel putin o data pe luna. 
Consiliul de administratie  infiinteaza un comitet consultativ de audit format din 2 

administratori neexecutivi conform legii. Acest comitet desfasoara investigatii si elaboreaza 
recomandari pentru CA. Investigatiile si recomandarile se vor constitui in rapoarte scrise 
trimestriale ce vor fi inmanate CA. Consiliul de administraţie mai poate crea comitete consultative, 
formate din cel puţin doi membri ai consiliului care sa  desfăşoare investigaţii şi sa elaboreze 
recomandări pentru consiliu în domenii precum  remunerarea administratorilor, directorilor, 
auditorului şi personalului, sau nominalizarea de candidaţi pentru diferitele posturi de conducere 
inaintand  în mod regulat rapoarte asupra activităţii lor. 

-Conducerea SSIF BROKER SA este asigurata de catre Directorul general care este si 
Presedintele Consiliului de Administratie. Acesta este ales de catre CA. In sensul prevederilor 
prezentului statut director  al SSIF BROKER SA este numai acea persoana careia i-au fost delegate 
atributii de conducere a societatii de catre CA, restul functionarilor cu aceasta titulatura fiind 
supusi legislatiei muncii. 

-In relatiile cu tertii, SSIF BROKER SA este reprezentata de catre Presedintele-Director 
general care poate semna in acest sens orice document in relatia cu acestia. 

-Membrii CA trebuie sa accepte in mod expres aceasta calitate si vor fi asigurati pentru 
raspundere profesională 

-Administratorii pot fi revocaţi oricând de către adunarea generală ordinară a acţionarilor. 
În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorii sunt îndreptăţiti la plata unor 
daune-interese. 

- Preşedintele convoacă consiliul de administraţie, stabileşte  ordinea de zi, veghează 
asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi 
prezidează întrunirea. Consiliul este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puţin doi 
dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către 
autorii cererii. Preşedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri. 

       
 
19.3. Descrierea drepturilor, avantajelor şi restricţiilor ataşate fiecărei clase de 
acţiuni existente.  
 -Nu este cazul . 
 
19.4. Descrierea acţiunilor/procedurilor necesare pentru modificarea drepturilor 
deţinătorilor de acţiuni. 
 - Nu este cazul . 
 
 
19.5. Descrierea condiţiilor în care sunt convocate adunările generale 
extraordinare ale acţionarilor şi a celor privind accesul în cadrul AGEA. 
 Articolul 14 şi 15 din actul constitutive al SSIF BROKER SA prevede următoarele : 

Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare. 
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Adunarile generale Ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an , in cel mult 5 
luni de la incheierea exercitiului  financiar , pentru aprobarea situatiilor financiare anuale si 
pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs . 

Data primei convocari AGA  va trebui astfel stabilita incat sa fie anterioara cu cel putin 25 
zile datei publicarii convocatorului intr-un   cotidian national. 
 

19.6. Descriere sumară a oricăror prevederi din actul constitutiv, procedurile şi 
alte reglementări interne ale respectivei societăţi care pot avea un efect de 
amânare, suspendare ori prevenire a schimbării controlului asupra societăţii. 
 
-ART.12  din Actul constitutiv prevede ca : nici un acţionar al societăţii nu poate deţine 
individual sau concertat mai mult de 10% din acţiunile SSIF BROKER SA . Actionarul/actionarii 
in cauza care dobandesc mai mult de 10 % din actiunile BRK sunt obligati sa instraineze actiunile 
ce depasesc acest procent in termen de 18 luni de la data dobandirii lor. Drepturile de vot aferente 
actiunilor ce depasesc procentul de 10 % sunt suspendate , actionarii in cauza  neputand dispune 
decat de 10 % din drepturilor lor de vot. 

 
 
19.7. Menţionarea prevederilor din actul constitutiv care instituie obligativitatea 
raportării în cazul depăşirii unui anumit prag al deţinerilor de acţiuni emise de 
emitent. 
 - Nu e cazul . 
 
19.8. Descrierea condiţiilor impuse prin actul constitutiv cu privire la 
modificarea capitalului social dacă aceste condiţii sunt mai restrictive decât 
prevederile legale. 
 -Nu e cazul . 
 
20. Contracte importante 
Modalitatea de preluare de către societatea rezultată din fuziune a contractelor societăţilor care 
fuzionează. Prezentarea pe scurt a contractelor importante. 
 

 
Nr 
contract 

Data Contract Partener Obiect contract 
 Tarif lunar 
(valoare fara TVA)  

Moneda 

20 27-Mar-00 Capital Softwear Aplicatie+Asistenta back-office                         500  Ron 
298 18-Aug-03 RX Atelier Service copiator                           80  Euro 
66 15-May-04 Mediafax Furnizare informatii financiare                           45  Euro 

2 1-Feb-05 Investco Finance 
Furnizare rapoarte de analiza 
financiara 

                      
1,500  Euro 

6989 5-May-05 RDS Furnizare servicii intranet si internet                         300  Euro 
20 1-Dec-05 Dr. Balan Camelia Medicina Muncii                           50  Ron 
10 24-Jan-06 Media Sat Backup Intranet                         100  Euro 

1 1-Apr-07 Consal S.A. Chirie 
                      

1,200  Euro 
1 1-Apr-07 Consal S.A. Administrare retea                         200  Euro 
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  Banca Transilvania Decontare BVB   
 

21. Informaţii privind persoanele terţe şi orice declaraţii ale experţilor sau 
declaraţii ale oricăror interese. 
21.1. Atunci când o declaraţie sau un raport atribuit unei persoane sau expert sunt incluse în 

documentul de prezentare a fuziunii se va furniza numele acestei persoane, sediul său 

profesional, calificarea sa profesională precum şi dacă are anumite interese semnificative cu 

privire la societatea care rezultă din fuziune. Dacă raportul/declaraţia au fost întocmite la 

cererea unei  societăţi implicate în fuziune, o declaraţie cu privire la faptul că aceste 

documente au fost incluse cu consimţământul persoanei care a autorizat conţinutul acelei părţi 

din documentul de prezentare. 

 
 - S.C. “CITADELA AUDIT” SRL  cu sediul în Cluj-Napoca, str. C. Brâncuşi, nr.2, 
ap.9, având CUI nr. 233286, înregistrată la ORC CLUJ sub nr.J12/167/1992, autorizată de 
către CAFR sub nr.413/2003, reprezentată prin Oprean Ioan, administrator, membru al 
Camerei Auditorilor Financiari din România, posesor al legitimaţiei nr.720/2001 . 

- S.C. “CITADELA AUDIT” SRL  un are nici un interes prezent sau viitor în 
societăţile implicate în procesul de fuziune . 

- Declarăm că avem consimţământul scris al firmei S.C. “CITADELA AUDIT” SRL 
de a include rapoartele pe care le-a întocmit în cadrul acestui document . 
 
 
21.2. Atunci când informaţia a fost furnizată de o terţă persoană, se va furniza o 
confirmare a faptului că informaţia a fost reprodusă cu acurateţe şi că, după 
cunoştinţele societăţii respective cu privire la informaţia furnizată, nu au fost 
omise fapte/elemente care ar face ca informaţia să fie incorectă sau să inducă în 
eroare. 
 -Informaţiile de la terţi au fost furnizate prin prezentarea raportului în copie . 
 
 
22. Documente puse la dispoziţia investitorilor 
 
 Pe o perioada de 1 an de zile de la data la care acest Document de prezentare al 
fuziunii este adus la cunoştinţa publicului pentru prima dată, conducerea SSIF BROKER 
SA declară că următoarele documente sunt disponibile pentru investitori şi acţionari pe 
support de hârtie şi în format electronic la sediul din Cluj-Napoca, str. Einstein, nr. 8, jud. 
Cluj : 
 a). toate rapoartele şi alte documente , respective evaluările  şi alte declaraţii 
întocmite de orice expert/auditor la cererea societăţilor care fuzionează ale căror diferite 
părţi sunt incluse în prezentul document ; 
 b). situaţiile financiare la data fuziunii-31.12.2006- ale societăţilor care fuzionează, 
precum şi situaţiile financiare de deschidere ale societăţii absorbante, SSIF BROKER SA 
după fuziune. 
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Indicarea locurilor unde documentele de mai sus sunt puse la dispoziţia 
investitorilor, fie în format electronic, fie pe suport de hârtie. 

- Declaraţia menţionată mai sus este ataşată la prezentul document.  
 

23. Informaţii cu privire la deţineri 
Informaţii cu privire la societăţile comerciale în care societatea care rezultă în urma fuziunii 

urmează să deţină, o proporţie a capitalului social cu un impact semnificativ asupra evaluării 

propriilor active şi pasive, poziţiei financiare sau asupra profitului sau pierderilor. 

 -Nu este cazul. 
 
24. Informaţii cheie 
 
24.1. Capitalizare şi grad de îndatorare 
 
Gradul de îndatorare al celor două societăţi înainte de fuziune : 
 

- - - BROKER = 0 
- - - Investco= 0 

 
După fuziune : 

- - Grad de îndatorare BROKER = 0 
 

24.2. Interesele persoanelor fizice şi juridice implicate în fuziune . 
Descrierea oricărui interes (inclusiv cele aflate în conflict) care sunt importante 
pentru fuziune cu menţionarea numelor persoanelor implicate şi a naturii 
acestui interes. 
 -Nu este cazul . 
 

 
24.3. Motivele şi fundamentarea fuziunii . Descrieţi motivele, fundamentarea şi 
condiţiile fuziunii. 
 Acestea sunt precizate în Proiectul de fuziune la pag. 5-6 , Capitolul II, pct. 1-2 . 
 
25. Informaţii cu privire la acţiuni 
Raportul de schimb al acţiunilor, metoda de determinare a acestuia, inclusiv o 
declaraţie cu privire la cine a stabilit criteriile de determinare sau cine este formal 
responsabil pentru determinarea acestuia. Modalitatea de predare a acţiunilor şi, 
dacă este cazul, cuantumul sultei. 
 - Informaţiile se regăsesc în Proiectul de Fuziune în cadrul Cap. III, pct.2,3,4,5,6. 
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25.1. O descriere a tipurilor şi claselor de acţiuni care sunt alocate sau oferite în 
urma fuziunii, cu precizarea inclusiv a codului ISIN sau a unui alt cod de 
identificare. 
 -Acţiunile SSIF BROKER SA sunt nominative, dematerializate şi liber tranzacţionabile, 
fiind tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti cu simbolul “BRK” şi având  Codul ISIN 
ROBRKOACNOR0 .  
 
25.2. Legislaţia aplicabilă acţiunilor care urmează să fie emise de societatea 
rezultată în urma fuziunii. 
 - Va avea incidenţă legislaţia din România . 
 
25.3. Indicarea faptului dacă acţiunile ce urmează să fie emise de societatea 
rezultată în urma fuziunii sunt nominative sau la purtător. 
  
 Acţiunile emise sunt nominative şi dematerializate . 
 
25.4. Moneda în care vor fi emise acţiunile societăţii rezultate din fuziune. 
 - RON- 
 
25.5. O descriere a drepturilor ataşate acţiunilor societăţii rezultate din fuziune, 
incluzând orice limitări ale acestor drepturi şi procedura de exercitare a acestor 
drepturi. 
 -Nu este cazul deoarece nu se creează o nouă societate prin fuziune. Drepturile ataşate 
acţiunilor Broker nu suferă modificări . 
 
25.6. Se vor preciza actele decizionale în virtutea cărora acţiunile vor fi emise. 
(Se vor menţiona hotărârile AGEA ale societăţilor care participă la fuziune). 

SSIF Broker SA :  prin decizia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 25 martie 
2006, respective hotărârea AGEA din 27.04.2007; 

Investco : prin decizia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28 iunie 2006, 
respective hotărârea AGEA din 03.05.2007. 

 
25.7. Se va preciza data estimativă de emisiune a acţiunilor (data estimativă de 
înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului a noii societăţi rezultate din 
fuziune şi, după caz, data estimativă la care se preconizează admiterea 
respectivelor valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă). 
 
 - Nu e cazul, nefiind creată o societate noua prin fuziune . Acţiunile SSIF BROKER SA 
sunt admise la tranzacţionare la Categoria I a Bursei de Valori Bucureşti . 
 
25.8. O descriere a oricăror restricţii cu privire la libera transferabilitate a 
acţiunilor emise de societatea rezultată din fuziune. 
 - Nu e cazul . 
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25.9. Indicarea existenţei oricărei oferte obligatorii de preluare sau a situaţiilor 
de aplicare a prevederilor art.206 respectiv art.207 din Legea nr.297/2004 în 
legătură cu respectivele acţiuni. 
 - Nu e cazul.  
 
25.10. Cu privire la ţara unde urmează să se înregistreze societatea care rezultă 
din fuziune: 
a) informaţii cu privire la nivelul impozitului pe venitul din acţiuni cu reţinere la sursă; 
b) indicaţii cu privire la faptul dacă emitentul îşi asumă responsabilitatea pentru reţinerea la 
sursă şi vărsarea acestui impozit. 
 - Societatea după fuziune este înregistrată în România şi va aplica legislaţia în vigoare .  
 
26. Termenii şi condiţiile fuziunii 
 - Sunt specificati în Proiectul de fuziune la Capitolul II şi III. 
 
26.1. Condiţiile şi detalii referitoare la posibilitatea retragerii din societate, în 
situaţia în care este aplicabil art.242 din Legea nr.297/2004. 
 - Nu e cazul . 
 
26.2. Planul de distribuţie şi de alocare 
26.2.1. Procedura de notificare a acţionarilor cu privire la numărul de acţiuni 
emise de societatea rezultată din fuziune, ce le-a fost alocat / Modalitatea de 
predare a acţiunilor şi, dacă este cazul, cuantumul sultei. 

Numărul acţiunilor Broker alocate foştilor acţionari Investco a fost calculat de către 
Consiliul de Administraţie al societăţii la data de înregistrare  în baza raportului de schimb aprobat 
prin Hotărârea AGEA din 27.04.2007 ( publicată în Mon. Oficial Partea a IV-a, nr. 
1499/14.05.2007 ).  

Pentru a acoperi aportul Investco, societatea absorbantă -SSIF BROKER SA va emite un 
număr de  7.297.520 noi acţiuni la valoarea nominală de 0,5 lei . 

Raportul de schimb între o acţiune emisă de Investco şi o acţiune emisă de Broker este Rs 
=81.0837/1 . Astfel, pentru o acţiune emisă de Investco, Broker va emite un număr de 81,0837 
acţiuni . Noile acţiuni emise de Broker ca efect al fuziunii şi distribuite acţionarilor Investco dau 
dreptul la dividende începând cu 31.12.2006. 

Prima de fuziune în cazul Investco este de 11.751.240 lei, iar sulta rezultată din rotunjiri 
este de 27,4339 lei . 

Acţionarii societăţii absorbite-SSIF Investco vor fi notificaţi de SSIF BROKER SA cu 
privire la numărul de acţiuni ce le este alocat ca urmare a finalizării fuziunii în scris prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire. Ulterior înregistrării acţiunilor lor în Registrul 
Acţionarilor, aceştia vor putea solicita Depozitarului Central eliberarea unui extras de cont care să 
ateste calitatea lor de acţionari ai SSIF BROKER SA şi număruil exact de acţiuni deţinute.  
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26.2.2. Data începând cu care documentul de prezentare a fuziunii este 
disponibil spre consultare. 
 -Proiectul de fuziune  a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 
992/26,03,2007. 
 
26.3.  Numele şi adresa intermediarului care a contribuit la întocmirea 
documentului de prezentare a fuziunii. 
 -Nu este cazul . 

 

 

27. Admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 
27.1. Indicarea faptului dacă acţiunile societăţii rezultate din fuziune sunt 
subiect sau vor fi subiect al unei cereri de admitere la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată. Dacă este cunoscută, data când vor fi admise la tranzacţionare 
valorile mobiliare. 

- Nu este cazul, acţiunile SSIF BROKER SA fiind deja tranzacţionate la Categoria I a 

Bursei de Valori Bucureşti . 

 

28. Cheltuieli aferente fuziunii 
Acestea au constat în : 
- Registrul Comerţului- 1350 lei ;  
-     Raport de expertiză- SC DARIAN ROM SUISSE SRL –8.500 euro. 

 

 
29. Diluarea deţinerilor de acţiuni 
Modificarea participaţiilor  primilor 5 acţionari ai SSIF BROKER SA ca urmare a  fuziunii : 
 
Înainte de fuziune: 

 Număr acţiuni Procent  
CARTIS IOAN 9.546.774 8.7408 % 
S.C. INTERVALCO S.A. 7.391.336 6.7673 % 

CLIENTI NEREZIDENTI-CITIBANK NOMINEE A/C 5.644.106 5.1676 % 
IONESCU ANTON 5.219982 4.7793 % 
PRUNEA PETRU 4.028.968 3.6888 % 

 
După fuziune :  
 

 Număr acţiuni Procent  
CARTIS IOAN 9.546.774 8.1933 % 
S.C. INTERVALCO S.A. 7.391.336 6.3435 % 

CLIENTI NEREZIDENTI-CITIBANK NOMINEE A/C 5.644.106 4.8440 % 
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IONESCU ANTON 5.219982 4.4800 % 
PRUNEA PETRU 4.028.968 3.4578 % 

 
 
30. Informaţii adiţionale 
30.1. Dacă există consultanţi în legătură cu fuziunea se va menţiona denumirea şi sediul 
acestora, calitatea în care au acţionat, precum şi contribuţia acestora. 
 Evaluarea societatilor implicate in fuziune a fost realizată de către SC Darian Rom 

Suisse SRL Cluj cu sediul in Cluj-Napoca, str. Observatorului, nr. 146/15, inregistrata la ORC 
sub nr. J12/595/1991, CUI R201020 . 
 

 

30.2. Indicarea altor informaţii din documentul de prezentare care au fost 
auditate sau revizuite de auditorii emitentului şi dacă auditorii au întocmit un 
raport. În caz afirmativ, va fi reprodus cel puţin un rezumat al acestui raport. 

-Nu e cazul . 

 
 
30.3. Dacă informaţia a fost furnizată de o terţă persoană, se va confirma faptul 
că această informaţie a fost reprodusă cu acurateţe şi că, după cunoştinţele 
societăţilor care fuzionează, nu au fost omise fapte care ar face ca informaţia 
furnizată să fie incorectă sau să inducă în eroare. În plus, se va identifica sursa 
informaţiilor. 
 - Nu este cazul . 
 

♣ 

 

Prezentul document a fost intocmit de : 
 
 
Director Dep. Juridic-SSIF BROKER SA  Analist financiar SSIF BROKER SA 
         drd. Adina Moldovan         Mihai Cristian Alexa 
 

 
 

 
    
 

Preşedintele SSIF BROKER SA 
Prof. univ. dr. Petru Prunea 

 


