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FORMULAR DE SUBSCRIERE 

 

 

!!!-Trebuie remis societatii impreuna cu documentele necesare subscrierii pana in data de 13.12.2007 

inclusiv, in caz contrar subscrierea nu va fi luata in considerare. 

 
  

• Actionar-Persoană fizică/Persoană juridică    TELEFON : ……………………….. 
 

Nume şi prenume/Denumirea firmei ___________________________________________________________, 
Act de identificare (BI/CI/paşaport) seria/J_______ Nr.__________, CNP/CUI    ___________________________, 
Domiciliul/Sediul    ___________________________________________________________________________, 
Reprezentant legal-persoană juridică _____________________________________________________________ 
 Cont bancar nr._______________________________________________ 

Reprezentată prin_____________________________________________ , conform actelor constitutive sau hotararii 
CA sau a procurii speciale anexate, identificat prin actul de identitate seria………, nr……….….., CNP 
……………………………………….., Telefon ……………………..  . 
 
 
►Fiind deţinător  a unui număr de ____________________acţiuni ”SSIF BROKER” la data de înregistrare  12.11.2007, doresc 
să subscriu  un număr de ____________________acţiuni noi  la preţul de 0,75 lei /acţiune (valoarea nominală de 0,50 lei 
/acţiune şi o primă de emisiune de 0,25 lei), conform hotărârii A.G.E.A. - S.C. SSIF BROKER S.A. din data de 25.10.2007 dintr-un 
număr total de______________________ acţiuni pe care am dreptul să le subscriu .  

►Suma de _____________________lei, aferentă subscrierii mă oblig să o achit simultan cu transmiterea buletinului 

de subscriere şi a copiei BI/CI la sediul SSIF BROKER SA, dar nu mai târziu de ultima zi a perioadei de subscriere-
13.12.2007, în contul nr.  RO10BRDE130SA64076501300 deschis la B.R.D.-sucursala  Cluj-Napoca . 
►La data subscrierii am achitat integral acţiunile subscrise şi fac dovada cu ordinul de plata/chitanţa nr. 
___________________/________________ . 
 

Declar ca m-am informat cu privire la“ Procedura de Subscriere “, disponibila pe  : www.bvb.ro, 
www.ssifbroker.ro, la sediul central si sediile secundare ale societatii, la orice SSIF din tara . 

Daca  suma platita  este mai mica decat contravaloarea actiunilor cuvenite a fi subscrise, sunt de acord cu 
recalcularea de catre Societate a numarului de Actiuni Noi ce le pot subscrie in cuantumul sumei platite. Sunt de acord ca 
orice suma  virata in plus sa imi fie restituita in contul nr. _______________________________________________ deschis la 
banca _______________________________,in numele___________________________ . 
 
!!!!   Precizari importante : La prezentul  formular trebuie sa anexati obligatoriu in copie: act de identitate/certificat de 
inregistrare(pentru firme ) si dovada virarii sumei in contul de capital –OP/chitanta. Pe OP/chitanta –se va specifica obligatoriu-
CNP-ul actionarului pentru care se face viramentul, in caz contrar nu se vor lua in considerare viramentele. 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la –Dep. Juridic telefon : 0264-433677.  

 
Data _____________  ,       Nume şi prenume__________________________,          Semnătura_________________ 


