
  

FORMULAR DE SUBSCRIERE 

 

  

• Subsemnatul – actionar-Persoană fizică : 
 

Nume__________________________Prenume________________________,CNP_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, 
legitimat (ă) cu BI/CI seria ________nr.______________eliberat de______________________la data de 
______________domiciliat(ă) în _____________________________________________________________________, 
telefon nr.______________, reprezentat de (numele persoanei imputernicite)__________________, identificat cu 
CNP _________________________  .  
       

 

• Subsemnatul-actionar-Persoană juridică :  
 

S.C.________________________________________, CUI _______________________, înregistrată 

la Registrul Comerţului cu nr.____/______/__________,având sediul în 

______________________________________________, eprezentată legal de 

_______________________________, legitimat (ă) cu BI/CI seria _______nr.______________ 

telefon nr.______________, reprezentat de (numele persoanei imputernicite_____________________, 

identificat cu CNP _________________________  .  
 
 
Fiind deţinător  a unui număr de _______________acţiuni ”SSIF BROKER” la data de înregistrare  24.08.2007, 
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 29.06.2007 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 Dep. Actionariat, dar nu mai târziu de ultima zi a perioadei de 
subscriere, respectiv data de 27.09.2007 în contul nr.RO69BRDE130SA59731661300 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. 
___________________/________________,anexat (a)  la prezentul buletin  de subscriere . 
 

Declar ca m-am informat asupra  indicatiilor mentionate in “ Procedura de Subscriere “, disponibila pe 
website-ul societatii : www.ssifbroker.ro, la sediul central, sediile secundare ale societatii, la orice SSIF din tara. 
 

Declar ca, in conditiile in care suma platita prin ordinul de plata este mai mica decat contravaloarea 
numarului de actiuni cuvenite a fi subscrise, sunt de acord cu recalcularea de catre Societate a numarului de 
Actiuni Noi care pot fi subscrise in cuantumul sumei platite. 
Sunt de acord ca orice suma suplimentara contravalorii actiunilor subscrise sa imi fie restituita in contul nr. 
_______________________________________________ deschis la banca _______________________________ 
in numele___________________________ . 
 

Data _____________                                 Nume şi prenume____________________ 
 

                                    Semnătura_________________ 
 
NOTĂ : Fiecare acţionar înregistrat la data de înregistrare va putea să subscrie proporţional cu cota de capital deţinută la 
această dată . Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul societăţii sau la telefon 0264/433677 –Dep. 
Actionariat. 

Membru Fondator al Bursei de Valori Bucuresti 
Cluj-Napoca, str. Einstein, nr. 8, tel/fax 0264-433677 

Nr. Inreg. la ORC J12/3038/1994 ; CUI 6738423 
Capital Social: 58.259.298 RON 

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


