
 
 
 

 

COMUNICAT 
al S.S.I.F. Broker S.A. 

cu privire la modalitatea de distribuire catre actionari a sumelor de bani cuvenite ca urmare a diminuarii 
capitalului social al societatii 

 
A. Premisele distribuirii sumelor de bani catre actionarii societatii 

 
Intrucat la sfarsitul anului 2008,  S.S.I.F.  BROKER S.A. a inregistrat o pierdere de 70.629.294 lei si conform legislatiei 
aplicabile si a actului constitutiv, acordarea in viitor de dividende este conditionata de existenta profitului real net si 
a capitalului social intact, s-a hotarat prin A.G.E.A. din 26.03.2010, reducerea capitalului social al societatii, prin 
diminuarea valorii nominale de la 0,5000 lei/actiune la 0,2500 lei/actiune. In urma acestei diminuari, capitalul social 
al S.S.I.F. BROKER S.A. este de 72.367.920,25 lei, divizat in 289.471.681 acţiuni cu valoarea nominala de 0.2500 
lei/actiune. 
De asemenea s-a hotarat prin A.G.O.A din 26.03.2010, repartizarea profitului de 4.202.102 lei obtinut de societate in 
cursul anului 2009, pentru acoperirea pierderilor din anul 2008 si restituirea catre actionari a sumei de 5.889.961, 25 
lei dupa reducerea capitalului social si dupa acoperirea integrala a pierderilor. In repartizarea acestei sume catre 
actionarii societatii, proportional cu numarul de actiuni detinute la data de inregistrare, rezulta o valoare de 
repartizat de 0,020347 lei/actiune. 
Data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.E.A respectiv A.G.O.A. 
este 14 aprilie 2010. 
 

B. Modalitatile de distribuire a sumelor de bani cuvenite actionarilor, urmare a diminuarii capitalui social al 
S.S.I.F. BROKER S.A.  sunt urmatoarele: 
 

Sumele de bani cuvenite fiecarui actionar urmare a diminuarii capitalui social al S.S.I.F. BROKER S.A. vor fi achitate 
exclusiv in baza unei cereri scrise adresata S.S.I.F. BROKER S.A. de catre investitorii care aveau calitatea de actionar al 
SSIF BROKER SA la data de 14 aprilie 2010. In aceasta cerere va fi indicata modalitatea prin care actionarul doreste 
primirea efectiva a sumelor de bani cuvenite si anume prin virament bancar sau prin mandat postal. 

 
1. Actionarii persoane fizice - vor trimite la sediul S.S.I.F. BROKER S.A. cerere scrisa pentru plata sumelor de bani prin 
virament in cont in care precizeaza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului, insotita de: 
-  copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal; 
- copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta contului pe numele 
titularului, cu precizarea codului IBAN; 
Actionarii persoane fizice care doresc plata sumelor de bani prin mandat postal, vor trimite la sediul societatii 
cererea scrisa impreuna cu copia lizibila a actului de identitate. 
 
2. Actionarii persoane juridice - vor trimite cerere scrisa din partea reprezentantului legal cu semnatura acestuia si 
stampila societatii in care se precizeaza banca si contul (cod IBAN), insotita de: 
- copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat constatator in termen de 
valabilitate (nu mai vechi de 30 de zile de la emitere)); 
- copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta contului pe numele 
titularului - persoana juridica, cu precizarea codului IBAN; 
In ambele situatii, rugam actionarii sa precizeze in cerere numarul de telefon la care pot fi contactati in 
eventualitatea unor clarificari. 
 
3. Actionarii persoane fizice sau juridice care doresc virarea sumelor în contul unui SSIF, vor transmite: 
-cererea scrisa din partea actionarului cu mentiunile si documentele insotitoare de la punctele 1- 2, dupa caz (mai 
putin copie extras de cont); 



 
 
 

 

- confirmarea scrisa din partea SSIF-ului din care sa reiasa ca respectivul actionar este client al SSIF-ului si precizarea 
contului de client deschis pe numele SSIF-ului (cod IBAN); 
-copie dupa documentul care atesta calitatea ceruta a semnatarului (de reprezentant legal sau de persoana 
responsabila cu aceste operatiuni). 
 
4. Intermediarii (SSIF-urile sau bancile custode) care solicita virarea sumelor cuvenite clientilor (in cont de client 
SSIF/custode) vor transmite o cerere scrisa cu stampila societatii semnata de reprezentantul legal sau de persoana 
responsabila cu aceste operatiuni, care sa contina: 
- declaratia reprezentantului legal sau a persoanei responsabile cu aceste operatiuni din care sa reiasa ca 
intermediarul este imputernicit sa solicite si sa incaseze sumele aferente respectivilor clienti; 
- lista clientilor (nume/denumire, CNP, BI/CI, detineri) si conturile client (codurile IBAN) in care sa se faca viramentul; 
- copii ale actelor de identitate ale clientilor; 
- copie dupa documentul care atesta calitatea ceruta a semnatarului (de reprezentant legal sau de persoana 
responsabila cu aceste operatiuni). 
- copie dupa contractul standard de intermediere incheiat intre actionar si respectivul SSIF, contract in care este 
specificat faptul ca SSIF-ul este imputernicit de client sa incaseze sumele cuvenite.                                                                                                                                                                     
Pentru solicitarile de plata a sumelor in conturile personale ale clientilor, intermediarul va transmite documentele 
mentionate la punctele 1 respectiv 2 dupa caz. 
 
5. Persoanele fizice/juridice nerezidente: 
- solicitarile pentru virarea sumelor de bani se fac conform celor precizate la punctele 1-4; 
 
6. In cazul actionarilor decedati, sumele de bani urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor prin virament bancar 
sau mandat postal, numai dupa – prezentarea unei copii legalizate a succesiunii notariale in care sa se precizeze 
cantitatea exacta care revine fiecarui succesor.   
 
7. Costurile ocazionate de plata sumelor cuvenite actionarilor ca urmare a inregistrarii reducerii capitalului social 
vor fi suportate de catre actionarii indreptatiti la aceste sume, urmand sa fie deduse din suma initiala cuvenita 
(comisioanele bancare, taxele privind transmiterea mandatelor postale). 
 
8. In situatia in care costurile aferente distribuirii sumelor de bani prin virament bancar sau mandate postale sunt 
mai mari decat sumele efectiv cuvenite actionarilor, acestia au posibilitatea sa-si ridice sumele de bani cuvenite, in 
numerar, de la caseria sediului social al SSIF Broker SA din Cluj Napoca, strada Motilor, nr. 119. 
 
Cererile scrise, impreuna cu restul documentelor insotitoare privitoare la virarea sumelor de bani prin virament 
bancar sau mandat postal, se vor transmite la adresa: Societatea de Servicii de Investitii Financiare BROKER SA , Cluj-
Napoca, str. Motilor nr. 119, avand inserata pe plic mentiunea “ pentru sume de bani distribuite ca urmare a 
diminuarii capitalului social”. 
 
De asemenea cererile scrise impreuna cu documentele atasate pot fi transmise societatii pe cale electronica la 
adresa secretariat@ssifbroker.ro cu mentiunea “ pentru sume de bani distribuite ca urmare a diminuarii capitalului 
social”. 
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