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Nr.inreg. 3432/31.08.2007 
 
 

RAPORT CURENT  Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 
Data raportului  31.08.2007 

 
           

 
Evenimente importante de raportat :  Convocare  AGEA a SSIF BROKER SA 

      

Ca urmare a faptului ca actionarii societatii au votat in unanimitate in AGEA din 
29.06.2007 ca  societatea sa mai deruleze o operatiune de majorare a capitalului  social  in 
toamna acestui an  in cazul in care profiturile obtinute  sunt multumitoare, iar capitalul 
social bine utilizat, Consiliul de Administratie al SSIF “BROKER” SA, intrunit in data de 
30.08.2007 a decis convocarea unei AGEA in acest sens. 

 

 

Convocator 

 

 

  Consiliul de Administratie al SSIF “BROKER” SA, societate  tranzactionata  la BVB, 
inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. 
Einstein, nr. 8, in conformitate cu  art. 119, al (1), din Legea nr. 31/1990 republicata, convoaca  
AGEA, pentru data de 25 octombrie a.c. incepand cu ora 15, in Amfiteatrul 113 a Faculatii de 
Mecanica a Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca situat in B-dul Muncii, nr. 103-105 Cluj Napoca. 
In cazul in care adunarea este nestatutara, a doua convocare se face pentru data de 26 octombrie 

2007, ora 12 in aceeasi sala, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor  la sfarsitul 
zilei  de 10.10.2007 , cu urmatoarea Ordine de zi: 
 

    I.  Majorarea capitalului social prin numerar si emiterea unui numar maxim de 24.000.857 
actiuni noi cu valoarea nominala de 0,5 lei/actiune  reprezentand un procent maxim de 12,5% din 
numarul total de actiuni rezultate ca urmare a finalizarii si inregistrarii operatiunii de majorare a 
capitalului social care la data prezentului convocator se afla in plina derulare . Actiunile noi vor fi 
oferite spre subscriere in conditiile legii la un prêt de subscriere de 0,75 lei/actiune (Pretul pe 
actiune ), prima de emisiune fiind de 0,25 Ron/actiune.  

 Consiliul de Administratie supune spre aprobare AGEA  ca un procent de 20,8 % din 
actiunile  emise pentru aceasta operatiune de majorare a capitalului social sa fie oferite angajatilor 
societatii in temeiul si cu respectarea prevederiloe art. 15 alin. (1) lit. b). pct. 5 din regulamentul 
CNVM nr. 1/2006 prin instituirea unui program de fidelizare a salariatilor. Salariatii vor putea 
subscrie aceste actiuni la pretul de 0,76 lei/actiune . 
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    II. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii sa finalizeze operatiunea de  majorare a  
capitalului social . In acest sens, Consiliul de Administratie  va putea sa decida asupra 
urmatoarelor aspecte : 
 

- ulterior incheierii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta sa determine 
numarul total de actiuni noi care au fost subscrise si care au fost emise ; 

- sa se pronunte cu privire la actiunile ce nu au fost subscrise ; 
-     sa stabileasca suma finala cu care capitalul social al societatii va fi majorat si sa 

intocmeasca in acest sens un raport pe care sa-l  remita institutiilor pietei de capital si sa-l aduca la 
cunostinta investitorilor si actionarilor societatii. 

-     sa semneze toate actele necesare acestei operatiuni de majorare. 
 

     III. Dezbaterea necesitatii si oportunitatii splitarii valorii nominale a actiunilor societatii. 
     IV. Aprobarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta in vederea pastrarii ponderii 
detinute de fiecare actionar in capitalul social al societatii conform art. 130 (3) din  Regulamentul CNVM 
1/2006. 
 
       V.  Consiliul de Administratie propune  ca data de inregistrare pentru actionarii asupra 
carora va avea incidenta operatiunea de majorare a capitalului social sa fie  12.11.2007 .  
       VI. Mandatarea d-lui Petru Prunea, presedinte-director general pentru semnarea in numele 
actionarilor a actelor cerute de lege pentru finalizarea hotararilor AGA. 
 
 La adunare au drept de participare toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de  
10.10.2007,  care este data de referinta a adunarii generale convocate.  Actionarii pot participa  la 
AGA personal sau prin  reprezentanti in conditiile prevazute de art. 243 din Legea nr. 297/2004 
privind piata de capital.  
 
  
            Procurile vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul 1/2006 iar modelul acestora  
va putea fi obtinut de pe site-ul societatii, de la sediul central al societatii  precum si  de la 
subunitatile ei din tara. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii 
, pana la data de  22.10.2007, iar un altul va fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta 
sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la  cererea secretarului tehnic al adunarii.  
 Incepand cu data de  18.10.2007 documentele si materialele informative, referitoare la 
problemele incluse in ordinea de zi a  AGA, precum si orice alte informatii suplimentare  se pot 
obtine de la sediul central al SSIF BROKER SA  intre orele 10-15 la  tel/fax 0264/433.677. 
 
      
 

 Presedintele Consiliului de Administratie al SSIF BROKER SA 
       Prof. univ. dr. Petru Pr unea 
 

 


