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Nr. inreg. 11199/26.03.2007 

 
 

Catre  
   Comisia Nationala de Valori Mobiliare / Bursa de Valori Bucuresti 
    

             -Raport curent conform Regulamentului CNVM 1/2006- 
 
 

Data raportului : 26.03.2007. 

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 : 54.610.538 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza  valorile mobiliare emise : BVB 

 
 Evenimente importante de raportat : 
 
  Consiliul de Administratie intrunit in sedinta lunara in data de 22.03.2007 a  hotarat in 
unanimitate modificarea continutului unor prevederi din Anexa la Convocatorul AGA din 27,28.04.2007-
“ Propuneri de modificare, completare a statutului SSIF BROKER SA” astfel  :  
 -titlul Anexei se modifica in : -“ Propuneri de modificare, completare a actului constitutiv al  SSIF 
BROKER SA”; 
 -ART.12 din Anexa va avea urmatorul continut : 
a). Nici un acţionar al societăţii nu poate deţine individual sau împreună cu alt acţionar cu care 
acţionează în mod concertat mai mult de 10% din acţiunile SSIF BROKER SA ;  b). membrii CA pot fi 
aleşi numai cu minimum 50% +1 dintre acţionarii prezenţi  şi împuterniciţi în AGA; c). AGA poate 
aproba crearea unei rezerve de capital neemis, care se activează în caz de nevoie urgentă doar prin 

decizia Consiliului de Administraţie;  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. 
            -ART. 15 intervine urmatoarea modificare cu privire la conducerea societatii : 
„Conducerea SSIF BROKER SA este asigurata de catre Directorul general care poate fi şi  Presedintele 
Consiliului de Administratie”. 
-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 în limitele prevăzute de lege . 
          -ART. 15 “CA se va intruni in sedinta cel putin o data pe luna” ,  se modifică cu:   “Consiliul de 
administraţie se întruneşte de câte ori este necesar dar cel puţin o dată la 3 luni.” 
 
 
       Presedintele Consiliului de Administratie 
        Prof. univ. dr. Petru Prunea 

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

Capital social 54.610.538 RON 
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