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         14.04.2008 
 

Către 
     Comisia Naţională aValorilor Mobiliare / Bursa de Valori Bucureşti      

     
    Raport curent  conform Regulamentului CNVM nr.1/2006  
 
 
 

Evenimente importante de raportat: :     Hotărârile AGA din 11.04.2008 

 

 
În data de 11.04.2008 s-a întrunit, la prima convocare, Adunarea Generală a 

Acţionarilor  SSIF “ BROKER “ SA  pentru două şedinţe: Ordinară şi Extraordinară, ambele 
desfăşurate la Cluj-Napoca, la Facultatea de Mecanică a Universităţii  Tehnice.  

La Adunarea Generală au fost prezenţi sau au fost împuterniciţi acţionari  care au 
reprezentat 31,17% din totalul capitalului social, respectiv 65.006.401 acţiuni, Adunarea 
Generală fiind statutară . 

Cele 2 Adunări Generale au fost legal convocate prin publicarea Convocatorului în 
Mon. Of. al României, în ziarul Economistul şi prin înştiinţarea BVB, CNVM, respectiv prin 
afişarea acestuia pe site-ul societăţii. 
  
A. În urma dezbaterilor, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR , la 
punctele aflate pe ordinea de zi, a luat cu unanimitatea voturilor actionarilor  prezenţi 
următoarele hotărâri: 
 
1. Aprobă Raportul Consiliului de Administraţie privind activitatea desfăşurată în anul 2007. 
2. Aprobă Raportul Auditorului financiar  aferent exerciţiul financiar  2007.  
3.Aprobă situaţiile financiare anuale pe 2007 ( bilanţul, contul de profit şi pierderi) . 

          

INDICATOR 2007                                       -lei- 

Venituri totale 73.749.483 

Cheltuieli totale 28.257.868 

Profit brut 45.491.615 

Impozit pe profit 7.132.546 

Profit net  38.359.069 

Rezerve legale 4.587.875 

Profit net de repartizat 38.359.069 

           
 4.  Aprobă descărcarea administratorilor de gestiunea aferentă exerciţiului financiar  2007. 
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 5. Referitor la distribuirea profitului aferent anului 2007 : 
a). s-a aprobat cu un procent de 51,97% din numărul total de voturi al  acţionarilor 

prezenţi şi reprezentaţi ca o sumă de 1.700.000 lei din profitul aferent anului 2007 să fie 
destinată constituirii a 4 fonduri având următoarele destinaţii : 
 -un fond de recompensare şi sprijin a proiectelor noi; 
 -un fond pentru stimularea gândirii şi acţiunii globale; 
 -un fond pentru pregătirea forţei de muncă; 
 -un fond pentru îmbunătăţirea sistemului informatic. 
Consiliul de Administraţie a fost mandatat de AGA să aloce suma de 1.700.000 lei pe cele 4 
fonduri după cum va considera că este necesar. 

b). S-a aprobat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenţi ca salariaţilor societăţii 
să le fie  alocată din  profitul pe anul 2007 suma de 500.000 lei, Consiliul de Administraţie 
urmând să stabilească criteriile şi condiţiile de acordare. 

c). S-a aprobat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti ca suma de 7.071.209  
lei din profitul pe anul 2007 sa fie folosită pentru achiziţionarea unui spatiu in valoare de 
aproximativ 250.000 lei pentru sediul secundar pe care societatea il va infiinita in Targu-
Mures, restul sumei urmand sa fie repartizata pentru constituirea de provizioane. 

 
  Sintetizat distribuirea profitului afferent 2007 se prezinta astfel : 

Distribuire profit 2007                                      -lei- 

-cele 4 fonduri de la pct. 5 lit.a). de 
mai sus 

1.700.000 

-recompensare salariati 500.000  

-achizitionare spatii si constituire 
de provizioane 

7.071.209 

-profit distribuit actionarilor sub 
forma de actiuni gratuite 

29.087.860 

Total profit de distribuit 38.359.069 

 
  6. Aprobă cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati  Bugetul de 
Venituri şi Cheltuieli, respectiv planul de investiţii pentru anul 2008. 

           

INDICATOR 2008                                            lei 

Venituri totale 49.480.000 

Cheltuieli totale 23.380.000 

Profit Brut 26.100.000 

 
 

B. În urma dezbaterii oinii de zi ADUNAREA GENERALĂ  EXTRAORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR a luat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati 
următoarele hotărâri:  
 
 

I. Aprobă următoarea modificare la actul constitutiv al societăţii : 
 
Art. 13(3) din Actul constitutiv va avea următorul cuprins : Adunarea Generală 
Extraordinară deleagă Consiliului de Administraţie al societăţii pe perioada anului 2008 
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următoarele atribuţii : a). mutarea sediului societăţii; b). înfiinţarea sau desfiinţarea unor 
sedii secundare  : sucursale şi agenţii în ţară şi în străinătate . 
 
      II. Aprobă  majorarea capitalului social al societăţii cu suma de  40.473.122 lei rezultată 
din următoarele surse:  
 
1). încorporarea în capitalul social a primelor de capital în valoare totală de 10.458.202 lei . 
2). încorporarea altor rezerve în cuantum de 927.060 lei.  
3). capitalizarea din profitul net aferent anului 2007 a sumei de 29.087.860 lei .  
 
 Ca rezultat al însumării celor 3 surse de mai sus, capitalul social se majorează cu 
suma de  40.473.122 lei materializată într-un număr de  80.946.244 acţiuni nou emise.  
 În urma acestei operaţiuni, capitalul social se majorează de la suma de 104.262.718,50 
lei la suma maximă de 144.735.840,5 lei . 
 Acţiunile nou emise vor fi repartizate acţionarilor înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central la data de înregistrare . Fiecare acţionar  care va fi 
înregistrat în Registru la data de înregistrare va beneficia de 388 acţiuni nou emise cu titlu 
gratuit la 1000 acţiuni vechi deţinute, rata de alocare fiind de 38,81 %  . 
 

AGA mandatează Consiliul de Administraţie să aprobe şi să semneze toate actele 
necesare acestei operaţiuni . 

 
   III. Aprobă ca SSIF BROKER SA să participe la înfiinţarea unei S.A.I. (societăţi de 
administrare a investiţiilor ) şi a unui fond de investiţii. 
   IV. Aprobă ca SSIF BROKER SA să investească într-un proiect destinat locuinţelor de 
serviciu pentru angajaţi, investiţie având la bază contractarea unui credit ipotecar. 
   V. Aprobă  data de 29.04.2008 ca dată de înregistrare pentru toate hotărârile luate în 
AGA Ordinară şi Extraordinară  .   

  VI. Aprobă mandatarea d-lui Petru Prunea, preşedinte-director general pentru 
semnarea în numele acţionarilor a actelor cerute de lege pentru finalizarea hotărărilor AGA. 
 
 
 
 
    Preşedinte  
   Prof. univ. dr. Petru Prunea  
           
          Dir. Dep. Juridic 
          Adina Moldovan 


