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SSIF Broker restituie acŃionarilor  

5,89 de milioane de lei 

 

 

 

29 martie 2010, Cluj-Napoca. AcŃionarii SSIF Broker au adoptat, în cadrul Adunării Extraordinare şi 
Adunării Ordinare a AcŃionarilor, desfăşurate vineri, 26 martie 2010, toate proiectele de hotărâri propuse de 
Consiliul de AdministraŃie al companiei. Abrogarea vechiului act constitutiv şi adoptarea unuia nou, care are 
la bază principiul separării puterii decizionale de cea executivă, marchează transformarea SSIF Broker într-o 
societate modernă, cu o cultură organizaŃională similară marilor companii internaŃionale. Adoptarea noului 
act constitutiv înseamnă şi schimbarea identităŃii vizuale a companiei, vechea siglă SSIF Broker fiind 
înlocuită cu una modernă, însoŃită de un nou slogan: INTERMEDIEM SUCCESUL! 

 

AcŃionarii SSIF Broker au aprobat reducerea capitalului social al companiei la 72,36 milioane de lei, prin 
păstrarea numărului de acŃiuni existente în circulaŃie (289.471.681 acŃiuni) şi diminuarea valorii nominale a 
acestora de la 0,5000 lei pe acŃiune, la 0,2500 lei pe acŃiune. În cadrul Adunării Generale Ordinare a 
acŃionarilor s-a decis repartizarea profitului de 4.202.102 lei obŃinut de societate în cursul anului 2009 pentru 
acoperirea pierderilor din anul 2008 şi restituirea către acŃionari a sumei de 5.889.961,25 lei rezultată după 
reducerea capitalului social şi după acoperirea integrală a pierderilor. În urma repartizării acestei sume către 
acŃionari, proporŃional cu numărul de acŃiuni deŃinute la data de referinŃă, rezultă o valoare de 0,020347 
lei/acŃiune. Data de înregistrare pentru identificarea acŃionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării 
Generale Ordinare a AcŃionarilor şi Adunării Generale Extraordinare este 14 aprilie 2010. 

 

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 aprobat de acŃionarii SSIF Broker este realist, 
bazat pe actuala conjunctură economică din România. Acesta prevede realizarea unui profit de 8,05 milioane 
de lei, aproape dublu faŃă de cel realizat în exerciŃiul financiar precedent, ca urmare a obŃinerii unor venituri 
totale de 48,77 milioane de lei şi a unor cheltuieli totale de 40,72 milioane de lei. Nu au fost neglijate nici 
investiŃiile, în programul de investiŃii fiind prevăzută pentru acest an suma de 288.000 de euro. Peste 
120.000 de euro sunt destinaŃi achiziŃiei unui program informatic de gestiune, plus platforma de 



 

 

tranzacŃionare internaŃională, aproximativ 8.000 de euro vor fi utilizaŃi pentru achiziŃionarea unui program 
de contabilitate, 20.000 de euro pentru noul site SSIF Broker, 50.000 pentru amenajarea sediilor secundare 
ale companiei, 30.000 de euro pentru amenajarea sediului central şi 60.000 de euro pentru achiziŃionarea 
echipamentelor necesare implementării noului program informatic. 

 

Noul act constitutiv al SSIF Broker stipulează că salariaŃii reprezintă cele mai importante active ale 
societăŃii, iar în acest sens, Consiliul de AdministraŃie a propus şi acŃionarii au aprobat participarea 
salariaŃilor la profitul anual al societăŃii în anul 2010 prin acordarea unei bonificaŃii anuale de 8% din 
profitul net de referinŃă al companiei, cu condiŃia realizării a peste 50% din profitul prevăzut în bugetul de 
venituri şi cheltuieli pentru anul curent. În scopul participării salariaŃilor la profitul societăŃii pe anul 2010 s-
a aprobat răscumpărarea, de pe piaŃa reglementată a valorilor mobiliare, a unui număr de maximum de 2% 
din numărul actual de acŃiuni proprii SSIF Broker, la o valoare cuprinsă între 0,10 lei şi 0,50 lei, într-un 
interval de 18 luni de la data publicării hotărârii de autorizare în Monitorul Oficial al României. 

 

În urma votului cumulativ al acŃionarilor participanŃi la AGA SSIF Broker a fost ales noul Consiliu de 
AdministraŃie, deoarece mandatul de patru ani al actualilor administratori a expirat. Acesta este alcătuit din 
domnii Ioan CarŃiş, Anton Ionescu, Miron Martin, Vasile Pop şi Tiberiu Stratan. 

 

Imediat după AGA, Consiliul de AdministraŃie SSIF Broker s-a întrunit într-o şedinŃă extraordinară, în urma 
căreia domnul Anton Ionescu a fost ales în funcŃia de preşedinte, iar domnul Miron Martin în cea de 
vicepreşedinte. 

 

Despre SSIF Broker 

SSIF Broker SA a fost înfiinŃată ca societate pe acŃiuni în anul 1994, într-un moment în care intermedierea de valori 
mobiliare făcea primii paşi în România. Compania s-a dezvoltat în paralel cu piaŃa de capital, fiind membru fondator al 
Bursei de Valori Bucureşti. Capitalul social al companiei s-a majorat în cei 15 ani de activitate, de la 58,5 milioane de 
lei vechi la momentul înfiinŃării, la peste 144,7 milioane RON (1.447 miliarde de lei vechi) în prezent. 

În 2005, SSIF Broker a devenit prima - şi până în prezent singura - societate de servicii de investiŃii financiare listată la 
Bursa de Valori, la Categoria I. 

SSIF Broker dispune de o amplă reŃea de agenŃii în principalele oraşe ale Ńării: Alba Iulia, Arad, BistriŃa, Botoşani, 
Brad, Bucureşti, Craiova, Iaşi, Oradea, Orăştie, Ploieşti, Satu Mare, Slatina, Suceava, Timişoara şi Zalău. 
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