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                                                         Nr. Inreg. :  2469/ 29.03.2010 

 

            Raport curent  conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 

            Data raportului: 29.03.2010 

            S.S.I.F. BROKER S.A.  

 Sediul social:  Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 119,  judetul Cluj 

 Tel/Fax: 0364.401.709/0364.401.710 

 Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 6738423 

 Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/3038/1994 

 Capital social subscris si varsat: 144.735.840,50 lei  

 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 
Bucuresti -Categoria I  

 

 Evenimente importante de raportat: :     

Hotararile AGA din 26.03.2010 

 În conformitate cu art. 113 lit. a din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile 
cu valori mobiliare, S.S.I.F. BROKER S.A.  informeaza investitorii ca in data de  26.03.2010 s-a intrunit, la 
prima convocare, Adunarea Generala a Actionarilor  SSIF “ BROKER “ SA  pentru doua sedinte: 
Extraordinara si Ordinara, ambele desfasurate la sediul  Facultatii de Mecanica a Universitatii Tehnice din 
Cluj-Napoca, situat in Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.103-105. 

Conform Convocarii , au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala persoanele avand 
calitatea de actionar la data de referinta: 12.03.2010. 

I. La Adunarea Generala Extraordinara  a AcŃionarilor au fost prezenŃi sau au fost împuterniciŃi 
acŃionari care au reprezentat 36,97% din totalul capitalului social (107.031.047 actiuni), respectiv 36,97% 
din numarul total de voturi (107.031.047 voturi), Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor fiind 
statutara. 
 

In urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi ADUNAREA GENERALA  EXTRAORDINARA  A 

ACTIONARILOR  a luat urmatoarele hotarari:  

Hotararea nr.1. Se aproba reducerea capitalului social al societatii, prin diminuarea valorii nominale 
de la 0,5000 lei/actiune la 0,2500 lei/actiune, astfel:  

 106.965.621 voturi pentru (99,94%), 65.426 abtineri (0,06%), 0 voturi impotriva. 
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Hotararea nr.2.  Se aproba rascumpararea de catre SSIF BROKER SA de actiuni proprii, in procent 
de maxim 2% din capitalul social ( 5.789.433 actiuni), la pretul minim de achizitie de 0,1 lei/actiune si la un 
pret maxim de achizitie de 0,5 lei/actiune, intr-un interval de 18 luni de la data publicarii in M. Of. a 
hotararii de rascumparare, cu scopul de a fi acordate salariatilor si imputernicirea Consiliului de 
Administratie de ducere la indeplinire a operatiunilor si de stabilire a criteriilor de alocare a actiunilor, 
astfel :  

57.536.071 voturi pentru (53,75%), 3.650.088 abtineri (3,42%), 45.844.888 voturi impotriva (42,83%). 

Hotararea nr.3. Se aproba  delegarea de catre AGA extraordinara catre Consiliul de Administratie al 
SC SSIF BROKER SA,  de a hotara  infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale si agentii in 
tara si strainatate, astfel : 

106.996.670 voturi pentru (99,96%), 34.377 abtineri(0,04%), 0 voturi impotriva. 

Hotararea nr.4. Se imputerniceste  presedintele Consiliului de Administratie sa semneze in fata 
notarului public, avocatilor si oricaror alte persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate si  sa 
intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului , Monitorul Oficial, 
CNVM, BVB si Depozitarul Central, astfel: 

106.996.670 voturi pentru (99,96%), 34.377 abtineri (0,04%), 0 voturi impotriva. 

Hotararea nr.5. Se aproba data de 14.04.2010 ca data de inregistrare pentru identificarea 
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, 
conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, astfel: 

106.996.670 voturi pentru (99,96%), 34.377 abtineri (0,04%), 0 voturi impotriva 

Hotararea nr.6. Se abroga actul constitutiv al S.C. S.S.I.F. BROKER S.A., inclusiv hotararile 
adunarilor generale care prin efectul lor au adus modificari actului constitutiv si se aproba noul act 
constitutiv (anexa) astfel: 

 106.996.670 voturi pentru (99,96%), 34.377 abtineri (0,04%), 0 voturi impotriva. 

II. La Adunarea Generala Ordinara  a AcŃionarilor au fost prezenŃi sau au fost împuterniciŃi acŃionari 
care au reprezentat 38,05% din totalul capitalului social, (110.162.566 actiuni) respectiv 38,05% din 
numarul total de voturi (110.162.566 voturi), Adunarea Generala Ordinara  a Actionarilor fiind statutara . 
Potrivit art.126 din Legea nr.31/1990 modificată, membrii  consiliului de administraŃie  nu au votat  în baza 
acŃiunilor pe care le deŃin, nici personal nici prin reprezentant, descărcarea gestiunii lor. AcŃionarii care au 
calitatea de membri ai consiliului de administraŃie nu pot vota, în baza acŃiunilor pe care le posedă, nici 
personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administraŃia lor 
ar fi în discuŃie. Persoanele respective pot vota însă situaŃia financiară anuală, dacă nu se poate forma 
majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv. 

 In urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi ADUNAREA GENERALA  ORDINARA A 

ACTIONARILOR  a luat urmatoarele hotarari:  

Hotararea nr.1. Se aproba raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in 
anul 2009, astfel: 

84.831.623 voturi pentru (77,00%), 15.000 abtineri (0,01%), 2.874.000 voturi impotriva (2,61%), 
38.377 (0,04%) voturi neexprimate. 
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Hotararea nr.2.  Se aproba raportul auditorului financiar si a auditorului intern aferent exercitiului 
financiar 2009, astfel: 

         106.967.267 voturi pentru (97,10%), 282.922 abtineri (0,25%), 2.874.000 voturi impotriva (2,61%), 
38.377 (0,04%) voturi neexprimate.  

Hotararea nr.3. Se aproba  situatiile financiare anuale  pentru exercitiul financiar 2009, in 
urmatoarea forma: 

     
                            INDICATOR           2009 
Venituri totale 9,744,876.00   LEI 
Cheltuieli totale 5,535,441.00   LEI 
Profit brut 4,209,435.00   LEI 
Impozit pe profit        7,333.00   LEI 
Profit net 4,202,102.00   LEI 
Rezerve legale 4,587,875.00   LEI 
 
astfel : 107.235.189 voturi pentru (97,34%), 15.000 abtineri (0,01%), 2.874.000 voturi impotriva (2,61%), 
38.377 (0,04%) voturi neexprimate. 
 

Hotararea nr.4.  Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 
2008,  astfel:  

Nr. crt.  Nume Prenume Voturi Pentru  

% 

Abtineri  

 % 

Voturi  Impotriva 

 % 

1 Cartis Gheorghe Ioan 83.351.384       
75,66% 

10.403                
0,01% 

2.874.000           
2,61% 

2 Ionescu Anton 95.207.129              
86,42% 

10.403                 
0,01% 

2.874.000                 
2,61% 

3 Pop Vasile 103.628.075           
94,07% 

10.403                   
0,01% 

2.874.000            
2,61% 

4 Cristea Valentin 102.964.397     
93,47% 

10.403                  
0,01% 

2.874.000              
2,61% 

5 Martin Miron 106.803.724         
96,95% 

10.403                      
0,01% 

2.874.000             
2,61% 

6 Erhan Ioan 107.243.786         
97,35% 

10.403                     
0,01% 

2.874.000            
2,61% 

Nota : 34.377 (0,04%) voturi neexprimate, administratorii nu au votat propria descarcare de gestiune. 

Se respinge descarcarea de gestiune a administratorului Petru Prunea, pentru exercitiul financiar 
2008, astfel: 

Nr. crt.  Nume Prenume  Pentru descarcare Abtineri   Impotriva descaracarii 
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 %  % % 

1. Prunea Petru 2.172.397               
1,97 % 

27.418.016       
24,89% 

79.477.776       
72,15% 

Nota: 34.377 (0,04%) voturi neexprimate, 1.060.000 (0,95%) voturi anulate. 

Hotararea nr.5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 
2009 astfel:  

Nr. crt.  Nume Prenume Voturi pentru            

%             

      Abtineri              

% 

Voturi  impotriva 

% 

1 Ionescu Anton 95.217.532       
86,43% 

            0 2.874.000           
2,61% 

2 Pop Vasile 103.638.478     
94,08% 

            0 2.874.000           
2,61% 

 

3 Cristea Valentin 102.974.800      
93,48% 

            0 2.874.000           
2,61% 

4 Martin Miron 106.814.127     
96,96% 

            0 2.874.000           
2,61% 

5 Zah Ciprian Ioan 108.096.442     
98,12% 

            0              0 

6 Cartis Gheorghe Ioan 83.361.787       
75,67% 

            0 2.874.000           
2,61% 

Nota : 34.377 (0,04%) voturi neexprimate, administratorii nu au votat propria descarcare de gestiune. 

Se respinge descarcarea de gestiune a administratorului Petru Prunea, pentru exercitiul financiar 
2009, astfel: 

Nr. crt.  Nume Prenume Pentru descarcare 

% 

      Abtineri 

% 

Impotriva descarcarii 

% 

1 Prunea Petru 2.243.188           
2,04% 

27.429.106        
24,90% 

79.395.895       
72.07% 

 Nota: 34.377 (0,04%) voturi neexprimate, 1.060.000 (0,95%) voturi anulate. 

Hotararea nr.6. Se aprobarea repartizarea profitului de 4.202.102 lei obtinut de societate in cursul 
anului 2009 pentru acoperirea pierderilor din anul 2008 si distribuirea catre actionari a sumei de 
5.889.961,25 lei rezultata dupa reducerea capitalului social si dupa acoperirea integrala a pierderilor, astfel: 

107.154.273 voturi pentru (97,26%), 41.452 abtineri (0,04%), 2.932.464 voturi impotriva (2,66%), 
34.377 (0,04%) voturi neexprimate. 
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Hotararea nr.7. Se aproba  Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010 si programul de investitii pe anul 
2010, in urmatoarea forma: 

INDICATOR 
2010                                           

Venituri totale 48.775.500          lei 

Cheltuieli totale 40.722.650          lei 

Profit Brut 8.052.850               lei 

INVESTITII  TOTALE 2010 288.000                 euro 

astfel: 110.128.189 voturi pentru (99,96%), 0 abtineri , 0 voturi impotriva, 34.377 (0,04%) voturi 
neexprimate. 

     Hotararea nr.8. Se alege SC. G5 CONSULTING SRL, cu sediul in Dej, str.Alecu Russo, 
nr.24/2, inregistrata la ORC Cluj sub nr.J12/943/2002, avand C.U.I. RO 14650690, numar autorizatie 
223/02.07.2002, reprezentata prin domnul Man Gheorghe Alexandru in calitate de administrator, ca si 
auditor extern al S.S.I.F. BROKER S.A si se stabileste suma de 7.800 EURO + TVA , pentru prestarea 
serviciului de audit pentru exercitiul financiar 2010, astfel: 

107.254.189 voturi pentru (97,35%), 0 abtineri, 2.874.000 voturi impotriva (2,61%), 34.377 
(0,04%) voturi neexprimate. 

Hotararea nr.9. Se alege noul Consiliu de Administratie al S.S.I.F. BROKER S.A format din 5 
membri, astfel: 

Nr.crt. Nume si Prenume candidat Voturi  Pentru 

% 

  Abtineri   

% 

Voturi Impotriva  

% 

1. CARTIS IOAN 107.147.085   

97,26% 

         0 2.874.000   

2,61% 

2. IONESCU ANTON 107.131.390   

97,25% 

15.695   

0,01% 

2.874.000   

2,61% 

3. MARTIN MIRON 107.016.166   

97,14% 

60.388    

0,05% 

2.932.464   

2,67% 

4. STRATAN TIBERIU 104.925.740   

95,24% 

15.695    

0,01% 

5.079.650   

4,61% 

5. POP VASILE 98.693.336   

89,59% 

         0 11.315.682   

10,27% 

Nota: 34.377 (0,04%) voturi neexprimate, 107.104 (0,10%)voturi anulate. 
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Hotararea nr.10. Se aproba remuneratia lunara pentru membrii Consiliului de Administratie pe anul 
2010, in urmatoarea forma: 

pentru presedinte-1.000 Euro net/luna, pentru vicepresedinte- 600 Euro net/luna, pentru fiecare 
membru in comisie – 500 Euro net/luna, pentru fiecare membru CA -400 Euro net/luna,  

Se aproba acordarea unei bonificatii de 8% din profit net de referinta pentru echipa manageriala (4%) 
si pentru ceilalti salariati(4%),  conditionat de realizarea a peste 50% din profitul prevazut in BVC, raportat 
la anul 2010. 

       Se aproba acordarea unei bonificatii de 2% din profitul net de referinta  pentru membrii CA  
conditionat de realizarea a peste 50% din profitul prevazut in BVC, raportat la anul 2010, astfel: 

 Voturi  pentru 

% 

Abtineri  

% 

Voturi impotriva 

   % 

Aprobarea remuneratiei lunare pentru membri CA 107.254.189 
97,35% 

     0 2.874.000  
2,61% 

Aprobarea bonificatiei de 8% pt.echipa manageriala si 
salariati 

110.128.189  
99,96% 

     0                0 

Aprobarea bonificatiei de 2% pentru membri CA 107.242.122 
97,34% 

12.067  
0,01% 

2.874.000   
2,61% 

Nota: 34.377 (0,04%) voturi neexprimate. 

Hotararea nr.11. Se aproba  regularizarea indemnizatiilor administratorilor, astfel: 

60.958.221 voturi pentru (55,33%) 0 abtineri, 2.874.000 voturi impotriva (2,61%), 34.377 (0,04%) 
voturi neexprimate. 

Hotararea nr.12. Se imputerniceste presedintele consiliului de administratie sa semneze in fata 
notarului public, avocatilor si oricaror alte persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate si sa 
intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, 
CNVM si BVB, astfel: 

110.128.189 voturi pentru (99,96%), 0 abtineri, 0 impotriva, 34.377 (0,04%) voturi neexprimate. 

Hotararea nr.13. Se aproba data de 14.04.2010 ca data de inregistrare pentru identificarea 
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 
din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, astfel: 

110.128.189 voturi pentru (99,96%), 0 abtineri, 0 impotriva, 34.377 (0,04%) voturi neexprimate. 

 

   Presedinte 

Ionescu Anton      
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 (Anexa la Hotararea AGEA nr.6/26.03.2010) 

 

ACT CONSTITUTIV al 

SocietăŃii de Servicii de InvestiŃii Financiare “ BROKER “ S. A. 

 

Capitolul I - Denumirea, forma juridică, sediul, durata 

 

Articolul 1 : Denumirea 

1. Denumirea societăŃii este “Societate de Servicii de InvestiŃii Financiare BROKER S.A.” . 

2. În acest act constitutiv , Societatea de Servicii de InvestiŃii Financiare BROKER SA va fi  denumita 
prescurtat “S.S.I.F. BROKER” S.A. 

3.       S.S.I.F. BROKER SA va avea următoarea emblemă :  

 

 

Articolul 2 : Forma juridică. LegislaŃia incidentă. 

S.C. S.S.I.F. BROKER S.A. este o societate comercială pe acŃiuni, admisă la tranzacŃionare pe o piaŃă 
reglementată şi funcŃionează ca persoană juridică română, în conformitate cu legislaŃia privind societăŃile 
comerciale, cu reglementările privind piaŃă de capital, precum şi cu prevederile prezentului act constitutiv şi 
a reglementărilor şi procedurilor interne. 

Articolul 3:  Sediul central. Sedii secundare. 

1.  S.S.I.F. BROKER S.A. are sediul central în Municipiul Cluj-Napoca,  Str. MoŃilor, nr. 119, jud. 
Cluj. Sediul central poate fi schimbat în altă locaŃie din Romania, pe baza unei hotărâri a adunării  generale 
extraordinare a acŃionarilor. 

2. S.S.I.F. BROKER  S.A.  poate înfiinŃa sedii secundare de tip “sucursală”, respectiv “agenŃie“  în 
România sau în străinătate, în condiŃiile legii, în baza hotărârii consiliului de administraŃie. 

3. Denumirea sucursalelor şi a agenŃiilor societăŃii din Ńară şi străinătate se va modifica corespunzător 
schimbării denumirii societăŃii. 

a)  S.S.I.F. BROKER  S.A. are urmatoarele  sedii secundare de tip sucursală: 

   1. SSIF BROKER SA Sucursala Bucureşti, cu sediul in Bucureşti, Splaiul Unirii nr.16, et.8, camerele 
803-804, Sector 4 Bucureşti. 
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b)  S.S.I.F. BROKER  S.A. are urmatoarele sedii secundare de tip agenŃie : 

 1. SSIF BROKER SA AgenŃia Alba Iulia, cu sediul în Alba-Iulia, Str.Traian nr.13, jud.Alba; 

 2. SSIF BROKER SA AgenŃia Arad, cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr.2-10, Sc.D, ap.2, 
jud.Arad; 

 3. SSIF BROKER SA AgenŃia BistriŃa, cu sediul în BistriŃa, B-dul Decebal, nr. 38, sc. A, ap. 1, 
jud.BistriŃa Năsăud; 

 4. SSIF BROKER SA AgenŃia Botoşani, cu sediul în Botoşani, Str. Calea NaŃională, nr. 48, bl. 2B, 
sc. 3, ap. 3, jud.Botoşani; 

 5. SSIF BROKER SA AgenŃia Brad, cu sediul în Brad, Str. LibertăŃii, bl. 1B, sc. 1, ap. 6, 
jud.Hunedoara; 

 6. SSIF BROKER SA AgenŃia Craiova, cu sediul în Craiova, Str. AL. I. Cuza (Calea Bucureşti), bl. 
M13, ap. 1 , jud.Dolj; 

 7. SSIF BROKER SA AgenŃia Iaşi, cu sediul în Iasi, Calea Chişinăului, nr. 4, bloc Plomba, sc. D, ap. 
1, jud.Iasi; 

 8. SSIF BROKER SA AgenŃia Iaşi, cu sediul în Iaşi, B-dul Socola nr. 17, bl. D7, sc. D, ap. 1, 
jud.Iaşi; 

 9. SSIF BROKER SA AgenŃia Oradea, cu sediul în Oradea, PiaŃa IndependenŃei nr. 29, bl. A9, 
jud.Bihor; 

 10. SSIF BROKER SA AgenŃia Oradea, cu sediul în Oradea, B-dul Dacia, nr. 30, bl. D57, et. 6, ap. 
24, jud.Bihor; 

 11. SSIF BROKER SA AgenŃia Orastie, cu sediul în Orastie, Str. Armatei bl. 2, ap. 34, 
jud.Hunedoara; 

 12. SSIF BROKER SA  AgenŃia Ploiesti, cu sediul în Ploiesti, str. Str. GriviŃei, nr. 2, bl. H, sc. A, et. 
1, ap. 2, jud.Prahova; 

 13. SSIF BROKER SA AgenŃia Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, Str. Petofi Sandor nr. 8, ap. 4, 
jud.Satu Mare; 

 14. SSIF BROKER SA AgenŃia Slatina, cu sediul în Slatina, Str. Unirii nr. 2, bl. FA 16, sc. C, ap. 1, 
jud.Olt; 

 15. SSIF BROKER SA AgenŃia Suceava, cu sediul în Suceava, Str. Ştefan cel Mare, nr. 53, bl. G, sc. 
B, ap. 2, jud.Suceava; 

 16. SSIF BROKER SA AgenŃia Timişoara, cu sediul în Timişoara, Str. Simion BărnuŃiu, nr. 47, ap. 
2, jud.Timiş; 

 17. SSIF BROKER SA AgenŃia Zalău, cu sediul in Zalău, Str. Crişan nr. 4, bl. P159, sc. I, ap. 1, 
jud.Sălaj. 

 

Articolul 4 : Durata  

 Durata de activitate a  S.S.I.F. BROKER  S.A.  este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în 
registrul comerŃului. 
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Capitolul II- Obiectul de activitate şi serviciile prestate 

Articolul 5 :  Obiectul de activitate 

 Conform clasificării activităŃilor din economia naŃională, S.S.I.F. BROKER S.A.  are   :  

Obiectul principal de activitate :COD CAEN 6612- ActivităŃi de intermediere a tranzacŃiilor financiare, 
respectiv un  

Obiect secundar de activitate: COD CAEN 6630-ActivităŃi de administrare a fondurilor. 

Articolul 6 : Servicii prestate 

1.  S.S.I.F. BROKER S.A. poate presta serviciile  prevăzute în anexa nr. 9 din regulamentul nr. 32/2006 
al Comisiei NaŃionale a Valorilor Mobiliare (denumita in cele ce urmeaza „CNVM”) in legea nr. 227/2007 şi 
pentru care a fost autorizată de CNVM  să le presteze prin decizia nr. 1197/16.07.2007  sau prin alte decizii 
ulterioare 

Aceste servicii sunt : 

A. servicii principale (servicii şi activităŃi de investiŃii): 
a) preluarea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; b) executarea 

ordinelor în contul clienŃilor; c) tranzacŃionarea instrumentelor financiare pe cont propriu; d) 

administrarea portofoliilor, inclusiv a portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe bază 

discreŃionară, cu respectarea mandatului dat de aceştia, atunci când aceste portofolii includ unul sau mai 

multe instrumente financiare; e) consultanŃă pentru investiŃii; f) subscrierea de instrumente financiare şi/sau 

plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm; g) plasamentul de instrumente 

financiare fără un angajament ferm; h) administrarea unui sistem alternativ de tranzacŃionare. 

  B.  servicii conexe: 

a) păstrarea în siguranŃă şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienŃilor, inclusiv custodia şi 

servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanŃiilor; b) acordarea de credite 

sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacŃii cu unul sau mai 

multe instrumente financiare, în cazul în care societatea de servicii de investiŃii financiare este implicată in 

tranzacŃie; c) consultanŃă acordată entităŃii cu privire la structura de capital, strategie industrială şi aspecte 

conexe acesteia, precum şi consultanŃă şi servicii privind fuziunile şi achiziŃiile unor entităŃi; d) servicii de 

schimb valutar în legătură cu activităŃile de servicii de investiŃii prestate; e) consultanŃă cu privire la 

instrumentele financiare, prin această activitate înŃelegându-se cercetare pentru investiŃii şi analiză 

financiară sau orice formă de recomandare generală referitoare la tranzacŃiile cu instrumente financiare; f) 

servicii în legătură cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm; g) serviciile şi 

activităŃile de investiŃii, precum şi serviciile conexe de tipul celor prevăzute la pct. 1 şi 2 legate de activul 

suport al următoarelor instrumente derivate, în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind 

serviciile principale şi conexe : 

 g1). opŃiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii şi orice alte contracte 

derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi decontate în fonduri 

băneşti la cererea uneia dintre părŃi ( altfel decât în caz de neplata sau de alt incident care conduce la 

reziliere); 
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g2). opŃiuni, contracte futures, swap-uri şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care 

pot fi decontate fizic, cu condiŃia să fie tranzacŃionate pe o piaŃă reglementata şi/sau în cadrul unui sistem 

alternativ de tranzacŃionare ; 

 g3). opŃiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii şi orice alte contracte 

derivate în legătură cu mărfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor de la pct. g.2) şi 

neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate Ńinând seama , 

printre altele, dacă sunt compensate şi decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau 

sunt subiect al apelurilor în marja în mod regulat ; 

 g4). opŃiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii şi orice alte contracte 

derivate în legătură cu variabile climatice, navlu, aprobări pentru emise de substanŃe sau rate ale inflaŃiei 

sau alŃi indicatori economici oficiali care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi astfel decontate la 

cererea uneia dintre părŃi ( altfel decât în caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere), 

precum şi orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligaŃii, indici şi indicatori 

financiari, neincluse anterior în prezenta definiŃie, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare 

derivate, Ńinând seama printre altele, dacă sunt tranzacŃionate pe o piaŃă reglementată sau în cadrul unui 

sistem alternativ de tranzacŃionare, sunt compensate şi decontate prin intermediul unor case de compensare 

recunoscute sau fac obiectul unor apeluri în marja în mod regulat . 

2. S.S.I.F. BROKER S.A. prestează serviciile de investiŃii financiare pentru care a obŃinut autorizaŃia 
CNVM  prin intermediul unor agenŃi de servicii de investiŃii financiare şi agenŃi delegaŃi autorizaŃi de 
CNVM. Societatea poate să-şi externalizeze serviciile, activităŃile prestate şi funcŃiile operaŃionale esenŃiale 
bunei  funcŃionări doar în condiŃiile stabilite de reglementările CNVM. 

3. S.S.I.F. BROKER S.A. va menŃine valoarea minimă a capitalului impusă de legislaŃia în vigoare pe 
piaŃa de capital din Romania.         

Capitolul III. Capitalul social şi acŃiunile 

Articolul 7 :  Capitalul social 

Capitalul social al S.S.I.F. BROKER S.A. este de 144.735.840,50 lei, integral subscris şi vărsat, din care 
144.735.790,50 lei  aport în numerar şi 50 lei aport în natură. Capitalul social este  împărŃit în 289.471.681  
acŃiuni comune nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,50 lei  fiecare. 

Articolul 8:  Modificarea capitalului social 

1. Modificarea capitalului social se va putea face pe baza hotărârii adunării  generale extraordinare a 
acŃionarilor, cu aprobarea prealabilă dată de comisia naŃională a valorilor mobiliare, în condiŃiile şi cu 
respectarea procedurii prevăzute de normele legale în vigoare. 

2. Dreptul de preemŃiune al acŃionarilor societăŃii se va asigura în condiŃiile prevăzute de lege. El poate 
fi tranzacŃionat la bursa ca un titlu de valoare cu valabilitate precizată.             

Articolul 9:  AcŃiunile. EvidenŃa. 

1. AcŃiunile  sunt numerotate de la 1 la  289.471.681  . 

2. S.S.I.F. BROKER S.A. va Ńine evidenta acŃiunilor şi acŃionarilor în registrul acŃionarilor menŃinut şi 
administrat de S.C. Depozitarul Central S.A. conform prevederilor legale în vigoare. 
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3. AcŃiunile societăŃii sunt nominative şi se emit în forma dematerializată prin înscriere în cont. 
AcŃiunile sunt liber tranzacŃionabile. TranzacŃionarea lor se va efectua prin Bursa de Valori Bucureşti. 
TranzacŃiile majore cu acŃiunile societăŃii, în măsura să producă schimbări importante în structura  
acŃionariatului, vor fi aduse la cunoştinŃa tuturor acŃionarilor societăŃii prin mijloace de informare publice şi 
cele ale Bursei de Valori Bucureşti. 

4. AcŃiunile sunt purtătoare de dividende, calculate în raport cu profitul realizat de societate anual. 
Orice majorare a capitalului şi emiterea de noi acŃiuni pot avea loc după achitarea integrală a acŃiunilor din 
emisiunea precedentă. AcŃiunile emise ca rezultat al oricărei majorări de capital vor avea valoarea nominala 
egală cu cea a acŃiunilor deja emise. 

5.       Fiecare acŃiune conferă acŃionarului deŃinător dreptul de a participa la adunările generale, de a vota, de 
a alege şi de a fi ales în consiliul de administraŃie, de a primi anual o parte din profitul net rezultat sub forma 
de dividende şi, în caz de lichidare a societăŃii, de a primi o parte din activul net . 

6. DeŃinerea acŃiunii implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv. 

7. Fiecare acŃiune va da dreptul la un vot în adunarea generală indiferent de momentul dobândirii ei 
daca a fost achitată integral şi cu condiŃia respectării prevederilor privind data de referinŃă. 

8. Nici un acŃionar nu poate deŃine individual sau concertat mai mult de 15 % din acŃiunile S.S.I.F. 
BROKER S.A . Drepturile de vot aferente acŃiunilor ce depăşesc procentul de 15% sunt suspendate, 
acŃionarii în cauza neputând dispune decât de 15 % din drepturile de vot. 

9. AcŃiunile S.S.I.F. BROKER S.A. sunt indivizibile. Dacă o acŃiune devine proprietatea mai multor 
persoane, ea nu va fi acceptată de societate la transmiterea proprietăŃii, atâta timp cât acele persoane nu vor 
desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor derivate din acea acŃiune. In situaŃia în care o 
acŃiune este proprietatea mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare, în mod solidar, pentru efectuarea 
tuturor vărsămintelor în contul acŃiunii în cauză. 

10. AcŃiunile emise pentru mărirea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rând  acŃionarilor 
societăŃii în registrul acŃionarilor la data de înregistrare, în proporŃie cu numărul acŃiunilor pe care le posedă 
şi cu obligaŃia ca aceştia să-şi exercite dreptul de preemŃiune în termen de o lună. După expirarea acestui 
termen, acŃiunile vor putea fi oferite spre subscriere şi altor persoane.  

11. Fuziunea sau divizarea societăŃii se hotărăşte în condiŃiile stabilite de legea în vigoare şi prevederile 
prezentului act constitutiv. 

12. La decesul oricărui acŃionar, toate drepturile şi obligaŃiile (dacă există) care decurg din acŃiunile pe 
care le deŃine vor fi preluate de succesorii acestuia (dacă ei acceptă). 

13. AcŃionarii trebuie să-şi exercite drepturile cu bună credinŃă, cu respectarea drepturilor şi intereselor 
legitime ale societăŃii şi ale celorlalŃi acŃionari.  

14.  Patrimoniul societăŃii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaŃii personale ale acŃionarilor, angajaŃilor 
sau ale membrilor consiliului de administraŃie. 

15.    AcŃionarii care nu-şi revendica dividendele ce li se cuvin timp de 3 ani de la momentul aprobării lor de 
către AGA, pierd dreptul de a acŃiona în vederea recuperării acestor sume, în afară de cazurile prevăzute de 
lege pentru întreruperea sau suspendarea prescripŃiei dreptului la acŃiune cu privire la aceste dividende. 
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Capitolul IV- Adunările generale. AdministraŃia societăŃii.  

Articolul 10 : Adunările generale. DispoziŃii comune. 

1. Organul de conducere al S.S.I.F. BROKER S.A. este adunarea generală. Ea reprezintă toŃi acŃionarii, 
hotărârile ei luate în conformitate cu legislaŃia în materie şi cu prevederile prezentului act constitutiv fiind 
obligatorii pentru toŃi acŃionarii, inclusiv pentru cei care nu au participat la şedinŃele adunării  sau, fiind 
prezenŃi, au votat contra acestor hotărâri. 

2. AcŃionarii înregistraŃi la data de referinŃă in registrul acŃionarilor pot participa la adunarea generală, 
direct sau pot fi reprezentaŃi prin alte persoane, prin împuternicire specială, dată conform reglementarilor în 
vigoare. 

3. Un acŃionar poate desemna o singură persoană să-l reprezinte la adunarea generală, iar o asemenea 
desemnare poate fi transmisă către societate doar în scris. Cu toate acestea, dacă un acŃionar deŃine acŃiuni 
ale societăŃii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restricŃie nu-l va împiedica sa desemneze un 
reprezentant separat pentru acŃiunile deŃinute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita 
adunare generală. Unui acŃionar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acŃiunilor deŃinute de acesta 
la S.S.I.F. BROKER S.A.  

4.  Un acŃionar are obligaŃia să dea, în cadrul formularului de procură specială, instrucŃiuni specifice 
persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării  generale a acŃionarilor. 

5. Procura specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are 
obligaŃia să voteze în conformitate cu instrucŃiunile formulate de acŃionarul care l-a desemnat. 

6. S.S.I.F. BROKER S.A. poate permite acŃionarilor  orice formă de participare la adunarea generală 
prin mijloace electronice, în special oricare dintre, sau toate formele de participare de mai jos: 

a) transmisiunea în timp real a adunării  generale; 
b) comunicarea bidirecŃională în timp real, care le permite acŃionarilor să se adreseze de la distanŃă 

adunării  generale; 
c) un sistem de votare, înainte sau în cursul adunării  generale, care nu necesită desemnarea unui 

reprezentant care să fie prezent fizic la adunare. 
7. AcŃionarii pot să-şi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice prin metoda efectivă de 
notificare menŃionată în convocatorul adunării  generale. 

8. AcŃionarii pot vota şi prin corespondenŃă în condiŃiile stabilite în convocatorul adunării  generale. 

9. Convocarea şi organizarea adunării  generale se vor face conform dispoziŃiilor prevăzute în legea 
societăŃilor comerciale şi a normelor în vigoare pe piaŃă de capital.  

10. Adunările generale sunt ordinare şi extraordinare. 

 

Articolul 11. Adunarea generală ordinară 

1. Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puŃin o dată pe an, în cel mult 4  luni de la închiderea 
exerciŃiului financiar. AtribuŃiile acestei adunări sunt cele stabilite prin normele legale în vigoare. 
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2. (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenŃa acŃionarilor care 
să deŃină cel puŃin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale ordinare se 
iau cu majoritatea voturilor exprimate.  

(2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiŃiilor prevăzute la 
alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea 
de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. 
Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu  prevede un cvorum minim sau o 
majoritate mai ridicată. 

3. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraŃie şi a auditorilor 
financiari externi, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor 
organelor de administrare, de conducere şi de control ale societăŃii.  

4. Consiliul de administratie este ales de catre adunarea generala ordinara cu un mandat de patru ani, 
conform prevederilor legale. 

5.      CandidaŃii la funcŃiile de administratori îşi vor depune cererile de candidaturi insoŃite de C.V. la 
secretariatul societăŃii cu cel putin 10 zile inaintea datei programate pentru adunarea generală. 

6.          Lista candidaŃilor şi datele cuprinse în C.V.al acestora vor fi publicate pe website-ul societăŃii pentru 
a putea fi consultate de către toŃi acŃionarii. 

7.      CandidaŃii vor fi înscrişi pe buletinele de vot în ordine alfabetică, iar în urma votului secret se declară 
aleşi primii 5 administratori în ordinea descrescătoare a numărului de voturi. În cazul egalităŃii de voturi 
pentru administratorului de pe locul 5, se va proceda la un tur de scrutin pentru partajare, fiind declarat ales 
administrator cel cu numărul cel mai mare de voturi. 

8. Membrii consiliului de administraŃie pot fi aleşi si prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acŃionar 
semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu conform reglementărilor 
C.N.V.M. şi a prevederilor legale aplicabile. 

Articolul 12. Adunarea generală extraordinară 

1. Adunarea generală extraordinară este convocată de către consiliul de administraŃie ori de câte ori este 
necesar. AtribuŃiile acestei adunări sunt cele stabilite prin normele legale în vigoare. 

2.       (1)  Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare 
prezenŃa acŃionarilor deŃinând cel puŃin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările 
următoare, prezenŃa acŃionarilor reprezentând cel puŃin o cincime din numărul total de drepturi de vot. 

            (2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deŃinute de acŃionarii prezenŃi sau reprezentaŃi. 
Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societăŃii, de reducere sau majorare a capitalului 
social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societăŃii se ia cu o majoritate 
de cel puŃin două treimi din drepturile de vot deŃinute de acŃionarii prezenŃi sau reprezentaŃi. 

Articolul 13 : Consiliul de administraŃie 

1. Consiliul de administraŃie este format dintr-un număr de cel puŃin 5 membri aleşi pentru un mandat 
de 4 ani. Membrii consiliului de administraŃie sunt reeligibili. 
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2. Consiliul de administraŃie alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un  vicepreşedinte, le 
stabileşte competentele acestora şi îi poate revoca oricănd. 

3. Persoana numită în funcŃia de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională, în 
caz contrar pierzându-şi calitatea de administrator. Fiecare administrator trebuie sa depună o garanŃie egală 
cu dublul remuneraŃiei lunare. GaranŃia se va depune înainte de preluarea funcŃiei de administrator. GaranŃia 
va fi depusa într-un cont bancar distinct la dispoziŃia exclusivă a societăŃii şi va fi restituită administratorului 
numai după încheierea mandatului şi descărcarea de gestiune integrală pe perioada mandatului acordată de 
adunarea generală a acŃionarilor.   

4.  Pentru că numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită 
trebuie să o accepte în mod expres printr-o declaraŃie scrisă.  

5. Înainte de intrarea în funcŃie, membrii consiliului de administraŃie vor fi aprobaŃi de către CNVM 
conform normelor în vigoare. 

6. Membrii consiliului de administraŃie al S.S.I.F. BROKER S.A. nu vor putea fi şi conducători ai 
societăŃii, respectiv nu vor putea să îndeplinească funcŃia de director general sau director general adjunct sau 
să fie angajaŃi în cadrul societăŃii. 

7.        (1)  Consiliul de administraŃie se întruneşte cel puŃin o dată pe lună. 

           (2) Preşedintele convoacă consiliul de administraŃie, stabileşte ordinea de zi, veghează asupra 
informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi prezidează 
întrunirea. 

           (3) Consiliul de administraŃie este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puŃin 2 dintre 
membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. 
Preşedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri. 

          (4)  Convocarea pentru întrunirea consiliului de administraŃie va fi transmisă   administratorilor de 
regula cu şapte zile înainte de data întrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va Ńine şedinŃa şi 
ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de 
urgenŃă.. 

(5) La fiecare şedinŃă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele     participanŃilor, 
ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi  opiniile separate. Procesul-verbal este 
semnat de către preşedintele de şedinŃă şi  de către ceilalŃi administrator prezenŃi la şedinŃa.  

8.  Hotărârile în consiliul de administraŃie se iau cu majoritatea simplă a membrilor în condiŃii de 
cvorum. Pentru a fi cvorum, la şedinŃa consiliul de administraŃie trebuie sa participe cel puŃin trei 
administratori. In caz de paritate, preşedintele consiliului de administraŃie are votul decisiv.   

9.  Participarea la şedinŃele consiliului de administraŃie poate avea loc şi prin intermediul mijloacelor de 
comunicare la distanta : videoconferinŃă, conferinŃă telefonică etc.  

10. In cazuri excepŃionale, justificate prin urgenŃa situaŃiei şi prin interesul S.S.I.F. BROKER S.A. , 
deciziile consiliului de administraŃie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, prin e-
mail, fără a mai fi necesară o întrunirea lor. Nu se poate recurge la aceasta procedură în cazul hotărârilor 
consiliului de administraŃie referitoare la situaŃiile financiare anuale ori la capitalul autorizat. 
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11. RemuneraŃia membrilor consiliului de administraŃie se stabileşte şi se aprobă de adunarea generală 
ordinară a acŃionarilor, aceasta din urmă stabilind şi periodicitatea acordării ei. 

12.     (1)  In caz de vacanŃă a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administraŃie 
procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a 
acŃionarilor. 

             (2)  Dacă vacanŃa prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul 
legal de trei administratori, administratorii rămaşi convoacă de îndată adunarea generală ordinară a 
acŃionarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administraŃie. 

              (3)  In cazul în care administratorii nu îşi îndeplinesc obligaŃia de a convoca adunarea generală, 
orice parte interesată se poate adresa instanŃei pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării 
generale ordinare a acŃionarilor, care să facă numirile necesare. 

13.    La şedinŃele consiliului de administraŃie pot fi convocaŃi să participe  fără drept de vot conducătorii 
societăŃii, directorii de departamente, alŃi salariaŃi şi invitaŃi. 

14.  Consiliul de administraŃie numeşte auditorul financiar intern al societăŃii conform prevederilor legale şi 
aprobă remuneraŃia acestuia.   

15.    Oricare acŃionar poate adresa consiliului de administraŃie, respectiv directorului general, întrebări în 
scris referitoare la activitatea societăŃii, înaintea datei de desfăşurare a adunării generale, urmând a i se 
răspunde în cadrul adunării sau pe pagina de internet proprie a societăŃii. Răspunsul se consideră dat dacă 
informaŃia solicitată este publicată pe pagina de internet a societăŃii, la secŃiunea «întrebări frecvente». 

Articolul 14 :  AtribuŃiile consiliului de administraŃie  

a. stabileşte strategia generală de dezvoltare a societăŃii şi o supune aprobării adunării  generale a 
acŃionarilor, 

b. stabileşte politicile contabile, sistemul de control financiar şi aprobă planificarea financiară, 
c. prezintă auditorului intern şi celui extern, cu cel puŃin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru 

adunarea generală a acŃionarilor , situaŃiile financiare anuale şi raportul anual însoŃit de documente 
justificative, 

d. examinează şi-şi însuşeşte situaŃiile financiare anuale, contul de profit şi pierdere, şi, raportul de audit 
financiar, pe care le spune spre aprobare adunării  generale a acŃionarilor, 

e. deleagă conducerea societăŃii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director 
general, 

f. stabileşte atribuŃiile directorilor, remuneraŃiile şi garanŃiile acestora, hotărăşte revocarea directorilor, 
g. supraveghează activitatea desfăşurată de către conducătorii societăŃii, 
h. stabileşte modul de organizare a activităŃilor conducătorilor societăŃii prin decizii, 
i. are atribuŃia de reprezentare a societăŃii în raport cu directorii, 
j. aproba regulamentul de organizare şi funcŃionare al societăŃii, regulamentul de ordine interioară al 

societăŃii , contractual colectiv de muncă  şi politicile de conformitate ale  societăŃii, 
k. Pregăteşte raportul anual, convoacă şi organizează adunările generale  ale societăŃii.   
l. implementează hotărârile adunărilor generale ale acŃionarilor, 
m. propune spre aprobare adunării  generale a acŃionarilor data de referinŃă pentru acŃionarii îndreptăŃiŃi 

să fie înştiinŃaŃi si să voteze în cadrul adunării  generale a acŃionarilor, precum şi data de înregistrare 
pentru acŃionarii îndreptăŃiŃi să beneficiaze de efectele hotărârilor adunării  generale ale acŃionarilor; 
propunerea ambelor date se va face cu respectarea condiŃiilor impuse de lege, 
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n. este responsabil de depunerea la oficiul registrului comerŃului  in termen de 15  zile de la data 
desfăşurării adunării  generale ale acŃionarilor a situaŃiilor financiare anuale, a raportului anual, a 
raportului auditorului financiar şi a procesului verbal al adunării  generale ale acŃionarilor.  

o. înregistrează la oficiul registrului comerŃului numele persoanelor împuternicite să reprezinte 
societatea, cu menŃiunea dacă ele acŃionează împreună sau separat, 

p. introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenŃei societăŃii, potrivit legii nr. 85/2006 
privind procedura insolventei, 

q. numeşte administratori provizorii în caz de vacanŃă, demisie, incompatibilitate, interdicŃie, a unuia 
sau doi administratori, până la întrunirea adunării  generale ordinare a acŃionarilor,  

r. poate crea comitete consultative formate din cel puŃin 2 membri ai consiliului de administraŃie, pe 
care le însărcinează cu desfăşurarea de investigaŃii şi cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în 
domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorilor şi personalului, 
nominalizarea de candidaŃi pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele consultative vor înainta 
consiliului de administraŃie, în mod regulat, rapoarte de activitate. 

s. are obligaŃia de a notifica CNVM în legătură cu orice încălcare a legii pieŃei de capital, a 
reglementarilor CNVM şi a regulilor pieŃei, precum şi măsurile adoptate în acest sens, 

t. are obligaŃia de a prezenta rapoarte curente privind evenimentele importante din viaŃa societăŃii cu 
impact asupra preŃului acŃiunilor, în special privind tranzacŃiile societăŃii cu administratorii, 
acŃionarii, conducerea executivă şi alte persoane afiliate.  

u. aprobă încheierea contractelor cu entităŃile autorizate să administreze sisteme de compensare-
decontare în vederea asigurării finalizării eficiente şi la timp a tranzacŃiilor efectuate în cadrul 
sistemelor societăŃii, 

v. aprobă încheierea contractului de prestări servicii cu un auditor financiar, membru al CAFR şi care 
îndeplineşte criteriile comune stabilite de CNVM şi CAFR, 

w. ia măsuri în vederea asigurării unui management eficient şi sigur al operaŃiilor tehnice ale sistemului 
şi in mod special pentru asigurarea de proceduri eficiente pentru cazurile de urgenŃă, care să asigure 
continuitatea desfăşurării activităŃii şi eliminarea riscurilor de apariŃie a unor disfuncŃionalităŃi ale 
sistemelor tehnice, 

x. verifică periodic îndeplinirea cerinŃelor de experienŃă şi integritate de către persoanele care deŃin 
funcŃii de conducere şi control în cadrul societăŃii, 

y. adoptă proiectul  bugetului de venituri şi cheltuieli al societăŃii şi îl prezintă spre aprobare adunării  
generale a acŃionarilor împreună cu propunerile privind constituirea rezervelor şi a utilizării acestora, 

z. aprobă încheierea de acte juridice a căror valoare estimată depăşeşte limita de 150.000 EUR (TVA 
inclus) stabilită pentru conducători, 

aa. soluŃionează contestaŃiile împotriva conducătorilor societăŃii, 
bb. analizează şi aprobă nivelul tarifelor şi comisioanelor propuse de către conducerea executivă şi care 

urmează a fi practicate de către societate pentru operaŃiunile specifice pe pieŃele reglementate 
derulate de aceasta, 

cc. analizează şi aprobă regulamentul de salarizare propus de către conducerea executivă, 
dd. aprobă participarea societăŃii la capitalul social al altor societăŃi comerciale şi numeşte reprezentanŃii 

societăŃii în consiliile de administraŃie în cadrul cărora societatea este actionar, 
ee. propune spre aprobare adunării generale extraordinare a acŃionarilor majorarea capitalului social, 

reducerea acestuia sau reîntregirea acestuia, fuziunea cu alte societăŃi, orice modificare a actului 
constitutiv sau orice hotărâre pentru care este cerută  aprobarea adunării  generale extraordinare a 
acŃionarilor, 

ff. stabileşte şi propune aprobării adunării  generale a acŃionarilor modalităŃile de participare a 
salariaŃilor la profitul societăŃii, 
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gg. aprobă înfiinŃarea sau desfiinŃarea în Ńară sau în străinătate de unităŃi fără personalitate juridică 
conform normelor legale în vigoare, 

hh. aprobă orice participaŃie de natura imobilizărilor financiare la constituirea sau dezvoltarea unor 
societăŃi comerciale de tip închis, 

ii. aprobă achiziŃionarea, înstrăinarea, construirea de imobile proprii în interesul desfăşurării activităŃii 
societăŃii,  

jj. aprobă trecerea pe pierderi a creanŃelor neîncasate din activitatea curentă a societăŃii,  
kk. supervizează desfăşurarea activităŃii de control intern în cadrul societăŃii potrivit reglementarilor 

CNVM şi normelor celorlalte instituŃii ale pieŃei de capital din România. 
ll.  Consiliul de administraŃie îşi desfăşoară activitatea pe baza propriului regulament de funcŃionare.  

 

Capitolul V- Conducerea operativă şi coordonarea activităŃii zilnice  

Articolul 15  

1.  Conducerea operativă şi coordonarea activităŃii zilnice a S.S.I.F. BROKER S.A. este asigurată de 
către directorul general şi directorul general adjunct autorizaŃi ca şi conducători de către comisia naŃională a 
valorilor mobiliare. Acestea trebuie să întrunească condiŃiile precizate în normele CNVM.  

2. Directorul general şi directorul general adjunct nu pot fi membri ai consiliului de administraŃie al 
societăŃii. 

3. Conducătorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăŃii, în limitele 
obiectului de activitate al societăŃii şi cu respectarea competentelor exclusive rezervate acestora de către 
consiliul de administraŃie prin “actul de delegare atribuŃii”. 

4.  Conducătorii răspund de respectarea de către societate şi angajaŃii săi a normelor în vigoare pe piaŃă 
de capital. 

5.  In relaŃiile cu terŃii, SSIF BROKER SA este reprezentată de către directorul general care poate semna 
în acest sens orice document în relaŃia cu aceştia în limitele prevăzute de lege  şi a competentelor date 
acestuia de către consiliul de administraŃie. 

6. Activitatea conducătorilor societăŃii este supravegheată de către consiliul de administraŃie. 

7.  Directorul general şi directorul general adjunct sunt ajutaŃi în coordonarea activităŃii zilnice de către 
directorii de departamente numiŃi de către consiliul de administraŃie. 

8. Consiliul de administraŃie poate revoca oricând  directorul general, directorul general adjunct şi 
directorii de departamente. Când revocarea lor survine fără justă-cauză, aceştia sunt îndreptăŃiŃi la daune-
interese. 

  Capitolul VI- Auditorii. Compartimentul de control intern. 

Articolul 16 :  Auditorii societăŃii 

1. SSIF BROKER SA va avea ca auditori financiari, persoane fizice sau juridice care îndeplinesc 
criteriile şi condiŃiile stabilite de legislaŃia în domeniu şi sunt membri activi ai Camerei Auditorilor 
Financiari din Romania. 
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2. AtribuŃiile, responsabilităŃile şi competenŃele auditorilor financiari sunt date de legislaŃia în vigoare şi 
vor fi prevăzute în contractul de asigurare a serviciilor de audit financiar încheiat cu societatea, prin 
reprezentanŃii autorizaŃi în acest sens. 

3.  Auditorul extern este ales de AGA la propunerea consiliului de administraŃie. Adunarea generală 
ordinara votează conform prevederilor legale auditorul extern pentru un mandat de patru ani. 

4. SSIF BROKER SA numeşte în calitate de auditor financiar intern un auditor financiar înregistrat la 
Camera Auditorilor Financiari din Romania conform prevederilor legale. 

 

Articolul 17:  Compartimentul de control intern 

1.  SSIF BROKER SA are un compartiment de control intern alcătuit din cel puŃin doi membri autorizaŃi 
de către Comisia NaŃională a Valorilor Mobiliare.  

2. AtribuŃiile compartimentului de control sunt prevăzute în normele CNVM şi fişa postului întocmită 
pentru fiecare membru al compartimentului. 

3.  Compartimentul de control intern raportează neregulile descoperite în activitatea societăŃii consiliului 
de administraŃie, conducătorilor si auditorilor societăŃii. 

Articolul 18 : Registrele societăŃii 

1.  SSIF Broker SA va Ńine evidentele prevăzute de legislaŃia contabilă, cea a societăŃilor comerciale şi a 
pieŃei de capital, precum şi cele impuse de regulamentele CNVM. 

2. SSIF Broker SA va înainta CNVM toate evidenŃele şi situaŃiile a căror prezentare este impusă de 
legislaŃia în vigoare a pieŃei de capital. 

Articolul 19 :  Participarea la profit 

1. Distribuirea dividendelor SSIF Broker SA se va face numai din profitul net şi numai dacă se constată 
că este intact capitalul social. 

2. Dividendele se vor repartiza acŃionarilor conform numărului de acŃiuni deŃinute. 

3. Direct proporŃional cu numărul de acŃiuni vor fi suportate şi pierderile societăŃii. 

4.   SalariaŃii şi cunoştinŃele lor constituie cele mai importante active ale societăŃii. Pentru a încuraja 
procesul de creare a valorii şi a asigura transformarea capitalului uman intr-o sursa importanŃă de avantaje 
competitive pentru societate, se asigură participarea angajaŃilor la profitul societăŃii, la propunerea 
conducătorilor societăŃii cu avizul consiliului de administraŃie cu aprobarea  adunării  generale a acŃionarilor. 

 Articolul 20 : DispoziŃii finale  

1. Dizolvarea şi lichidarea societăŃii se vor produce în condiŃiile legii nr. 31/1990 şi ale celorlalte acte 
normative incidente în vigoare . 

2.    Prevederile actului constitutiv se completează de drept cu prevederile imperative ale legislaŃiei în 
vigoare aplicabile in materie de societăŃi comerciale şi a celei în vigoare pe piaŃă de capital din Romania şi 
Uniunea Europeană. 
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3.      Orice diferend, neînŃelegere sau litigiu cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului act 
constitutiv care poate interveni pe durata funcŃionării societăŃii sau în momentul dizolvării sale, este de 
competenŃa instanŃelor judecătoreşti de drept comun din Romania. 

   

            Presedinte  

         Anton Ionescu 

 

 

  

 


