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Catre  

   Comisia Nationala de Valori Mobiliare / Bursa de Valori Bucuresti 

    
             -Raport curent conform Regulamentului CNVM 1/2006- 

 
 

Data raportului : 26.02.2009. 

SOCIETATEA  DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE  “ BROKER” SA 

Sediul social : Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 119, judetul Cluj 
Numarul de telefon: 0264/433677; 
Numarul de fax : 0364-401710; 
Numarul si data înregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : J12/3038/1994  
Codul fiscal : 6738423 
Capital social :  144.735.840,50 lei 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza  valorile mobiliare emise : BVB, categoria I 

 

Evenimente importante de raportat : Convocare AGA Ordinara si Extraordinara 
 

 
Consiliul de Administratie al SSIF “BROKER” SA, inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI 
6738423, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 119, in conformitate cu  art. 119, al (1), din Legea 
nr. 31/1990 republicata, convoaca AGA Ordinara  si AGA Extraordinara pentru data de 10 aprilie 2009 
incepand cu ora  15, respectiv ora 16, in Amfiteatrul 113 a Facultatii de Mecanica a Universitatii Tehnice 
din Cluj-Napoca situata pe B-dul Muncii, nr. 103-105, Cluj Napoca. In cazul in care adunarea este 
nestatutara, a doua convocare se face pentru data de 11 aprilie 2009, ora 11 respectiv ora 12 in aceeasi 
sala, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor  la sfarsitul zilei  de  12.03.2009 , cu 
urmatoarea Ordine de zi: 
 
 

I. Pentru  ADUNAREA GENERALA  ORDINARA 
 

1). Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2008 ; 
2). Prezentarea si aprobarea  raportului Auditorului Financiar si a auditorului intern aferent 

exercitiuliui financiar  2008;  
3). Aprobarea situatiilor financiare anuale  pentru exercitiul 2008; 
4). Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008; 
5). Stabilirea modului de repartizare a profitului obtinut de societate in cursul anului 2008 pe baza 

propunerilor ce vor prezentate in AGA de catre Consiliul de Administratie;  
6). Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de  investitii pe anul 

2009. 
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7). Alegerea auditorului extern al societatii pe baza propunerilor primite de Consiliul de 
Administratie si prezentate in AGA, aprobarea contractului de asigurare a serviciului de audit . 

8). Alegerea  unui nou Consiliu de Administratie format din 5 membri ca urmare a expirarii 
mandatului  de 4 ani pentru care au fost alesi administratorii actuali.  Stabilirea remuneratiei pentru 
administratorii nou alesi. 
 
Data limita pana la care se depun, la secretariatul societatii din Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 119, 
candidaturile pentru cele 5 locuri in Consiliul de Administratie este 03.04.2009.  
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a 
persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la sediul societatii, la dispozitia 
actionarilor putand fi consultata si completata de acestia  inceand cu data publicarii convocarii 
AGA. 
 
 

II. Pentru  ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 
 
 
1. Propuneri de modificare a Actului Constitutiv in ce priveste:  

- art. 13(3) din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins: Adunarea Generala Extraordinara 
deleaga  Consiliului  de Administratie al  societatii pe perioada anului 2009  urmatoarele atributii :  a) 
mutarea sediului societatii;  b) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale si agentii in tara 
si strainatate; 

 

III. Consiliul de Administratie propune  data de 29.04.2009 ca data de inregistrare pentru toate hotararile 
luate in AGA Ordinara si Extraordinara ,data ce urmeaza a fi hotarata de catre AGEA si AGOA in 
conformitate cu art. 238 alin 1 din Legea nr. 297/2004 .   

IV. Mandatarea noului presedinte-director general ce va fi ales  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 
12.03.2009 care este data de referinta a celor doua adunari 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  06.04.2009, 
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 03.03.2009 documentele si 
materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a celor doua AGA, precum si 
orice alte informatii suplimentare  se pot obtine de la sediul central al SSIF BROKER SA  intre orele 10-16 
la  tel : 0264/433.677; 0264/433363; 0364/401709, ele fiind disponibile si pe site-ul societatii: 
www.ssifbroker.ro. 
 
   
      Presedintele Consiliului de Administratie 
       Prof. univ. dr. Petru Prunea 


