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Eveniment de raportat: Hotararile Consiliului de Administratie din 22.02.2007 
 

Consiliul de Administraţie al  SSIF “ BROKER “ SA întrunit în şedinţa lunară în data de 22.02.2007a luat cu 
unanimitatea membrilor CA prezenţi  următoarele hotărâri : 

 
1. Se propune AGA să aprobe ca: 

-întregul  profit realizat în anul 2006 să se distribuie acţionarilor ca dividende sub formă de acţiuni gratuite;     

- majorarea capitalului social prin emiterea de actiuni gratuite, fondul de recompensare a acţionarilor de la data de 
înregistrare fiind constituit din profitul net în valoare de 17,678,195 lei  , fondul de rezervă în cuantum de 1,147,934 lei  şi din 
primele de emisiune încasate în anii anteriori în valoare de 5,553,392 lei .  

-să se majoreze capitalul social cu aport în formă banească reprezentând un procent de 10% din capitalul social 
prin emiterea de acţiuni noi la un preţ de 0,75 lei cu valoare nominală de 0,5 lei şi primă de emisiune în cuantum de 0,25 
lei. 

-drepturile de preemţiune  să se tranzacţioneze la bursă  
2. Convocarea AGA şi AGEA în zilele de 13-14 aprilie 2007. 
3. Modificarea Actului Constitutiv al societăţii în conformitate cu noile prevederi incluse în Legea 31/90 republicată, 

precum şi includerea unor noi prevederi precum :  
a) nici un acţionar al societăţii nu poate deţine mai mult de 10% din dreptul de vot în AGA; 
b) membrii CA pot fi aleşi numai  prin acordul a 50% +1 dintre acţionarii prezenţi în AGA; 
c) posibilitatea împuternicirii CA de a hotărî majorarea capitalului social când consideră că este oportună 

operaţiunea până la o limită maximă stabilită de AGA; 
d) în cazul înlocuirii administratorilor şi a managerilor înainte de expirarea mandatului fără  motivaţii legate 

de performanţe şi corectitudine se acordă acestora remuneraţii egale cu 20 de retribuţii lunare.  
 

Toate hotărârile menţionate anterior vor fi incluse printre altele pe ordinea de zi a AGA, al cărei convocator va fi dat 
publicităţii în următoarele zile . 
 

 
Presedintele Consiliului de Administratie  
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