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Denumirea societăŃii comerciale: Societatea de Servicii de InvesŃitii Financiare BROKER SA 
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. MoŃilor, nr.119, jud. Cluj 
Număr de telefon: 0364 401.709; fax: 0364 401.710 
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului ComerŃului: 6738423 
Nr. de ordine în Registrul ComerŃului: J 12/3038/1994 
Capital social subscris şi vărsat: 144,735,840.50 lei 
PiaŃa reglementată pe care se tranzacŃionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti 

 
Comunicat 

 
SSIF Broker a obŃinut în primele nouă luni din acest an un profit de 5,5 milioane de lei, prin anularea 
parŃială a provizioanelor constituite în 2008, şi ar putea încheia anul 2009 cu un profit cuprins între 7 
şi 10 milioane de lei, în cazul în care piaŃa va evolua în jurul valorilor actuale.  
 
„În ultima perioadă ne-am intensificat activitatea pe piaŃă şi am decis să vindem o parte dintre 
acŃiunile provizionate în 2008. În acest fel, am reuşit să anulăm parŃial provizioanele 
constituite în 2008 şi să obŃinem un profit de peste 5,5 milioane de lei la sfârşitul lunii 
septembrie. Estimez că SSIF Broker va înregistra un profit de 7-10 milioane de lei în 2009, în 
condiŃiile în care piaŃa nu va fi afectată de fluctuaŃii negative majore. Atingerea acestui câştig 
depinde şi de valoarea provizioanelor pentru 2009, după reevaluare fiind posibil să mai 
anulăm o parte din ele”, a declarat Grigore Chiş, director general SSIF Broker. 
 
Provizioanele constituite de SSIF Broker SA la finele anului 2008 sunt de peste 66 milioane lei, 
reprezentând diferenŃa dintre valoarea portofoliului de acŃiuni deŃinute la 31 decembrie 2008, şi 
valoarea de la data achiziŃiei acestora.  
 
La sfârşitul trimestrului al treilea, activele nete ale SSIF Broker au crescut cu 11,7% faŃă de perioada 
similară din 2008, până la 79,63 milioane de lei, în vreme ce lichidităŃile totale s-au apreciat cu 65%, 
până la 19,04 milioane de lei lei. 
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