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           Comisia Nationla a Valorilor Mobiliare /Bursa de Valori Bucuresti 
-Raport curent conform Regulamentului  CNVM nr. 1/2006 -  
 

Data raportului : 20.12.2007 
 
SOCIETATEA  DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE  “ BROKER” SA 
 
Sediul social : Cluj-Napoca, str. Einstein, nr.8, judetul Cluj 
Numarul de telefon/fax: 0264/433677. 
Numarul si data înregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : J12/3038/1994  
Codul fiscal : 6738423. 
Capital social subscris si varsat : 58.259.298 RON 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :BVB, categoria I 

 
Eveniment de raportat: Hotararile Consiliului de Administratie din  19.12.2007 
 

Consiliul de Administratie al  SSIF “ BROKER “ SA intrunit in sedinta extraordinara in data de  19.12.2007,  ca 
urmare a incheierii perioadei de subscriere la majorarea capitalului social  prin aportul in numerar al actionarilor, subscriere 
desfasurata in perioada 14.11.2007-13.12.2007,a luat cu unanimitatea membrilor CA prezenti urmatoarele hotarari, in baza 
mandatului primit in AGEA din 25.10.2007 : 
 

1).  Aproba majorarea capitalului social al SSIF BROKER SA cu suma de 9.049.489 lei impartita in 18.098.978 
actiuni cu valoarea nominala de 0,5 RON.  Aceasta suma, care reprezinta 95,468 % din actiunile oferite spre subscriere, a 
rezultat in urma incheierii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta de 30 de zile (14.11.2007-13.12.2007) de catre 
actionarii inregistrati la data de inregistrare, 12.11.2007. 

 Ca urmare a finalizarii acestei prime etape a operatiunii de majorare, capitalul social al SSIF BROKER SA 
se majoreaza de la suma de 94.789.844 lei la suma de 103.839.333 lei. 

 
2). Sumele obtinute din primele de emisiune in valoare de 4.524.744,5 lei vor fi repartizate pe fondurile de rezerva ale 

societatii. 
3). Aproba raportul auditorului financiar al societatii cu privire la legalitatea exercitarii dreptului de preferinta si a derularii 

operatiunii de majorare a capitalului social prin aportul in numerar al actionarilor. 
 
4). Cele 858.991 actiuni reprezentand 4,53 % din numarul de actiuni oferite la subscriere ramase nesubscrise in urma 

exercitarii dreptului de preferinta de catre actionari vor fi oferite spre subscriere  angajaţilor societăţii in conformitate cu 
prevederile Adunarii Generale a Actionarilor din data de 25.10.2007 şi cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b). pct. 
5 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 prin instituirea unui program de fidelizare a acestora.   

 
Salariaţii vor putea subscrie aceste acţiuni la preţul de 0,76 lei/acţiune ulterior aprobarii de catre CNVM a 

prospectului simplificat  intocmit conform art. 15 (1) lit. b) pct.5 si art. 15 alin (2) din  Regulamentul 1/2006.  
Perioada de subscriere va fi mentionata in prospectul simplificat ce va fi aprobat de CNVM. 
 

Condiţiile şi criteriile de alocare a acţiunilor rămase nesubscrise ( după perioada de exercitare a dreptului de preferinţă ) 
către salariaţi au fost stabilite de către Consiliul de Administraţie în baza mandatului primit de la AGA din 25.10.2007, şi se  
regăsesc în prospectul simplificat întocmit conform Reg.CNVM 1/2006. 

 
   

Presedintele Consiliului de Administratie     Dir. Dep. Juridic, 

    Prof. univ. dr. Petru Prunea         drd. Adina Moldovan  

  Membru Fondator al Bursei de Valori Bucuresti 
Cluj-Napoca, str. Einstein, nr. 8, tel/fax 0264-433677 
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Capital Social: 94.789.844 RON 

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


