
 

 

 

 

 

Profitul SSIF Broker a depăşit 6,3 milioane de lei  

în primele nouă luni 

 

 

 

 

Cluj-Napoca, 12 noiembrie. La sfârşitul lunii septembrie 2010 SSIF Broker SA a înregistrat un profit de 

6,33 milioane lei, comparativ cu 4,99 milioane lei in perioada similară din 2009.  

 

� Veniturile din operaţiuni financiare s-au dublat comparativ cu perioada similară din 2009, în 
principal, datorită fructificării unor poziţii din cadrul portofoliului propriu de acţiuni, în timp ce 
dividendele încasate din diverse participaţii au sporit cu 50%. Totodată, reluarea sub formă de 
venituri a unor provizioane rămase fără obiect după vânzarea unor acţiuni din portofoliul 
tranzacţionabil a contribuit decisiv la acoperirea în totalitate a cheltuielilor financiare generate de 
cedarea unor active şi achitarea altor obligaţii de natură financiară. 

 

� Scăderea drastică a tranzacţiilor pe piaţa locală pe perioada verii a influenţat negativ activitatea 
societăţii, însă operaţiunile derulate pe portofoliul propriu de acţiuni au generat venituri în creştere 
faţă de trimestrul similar din 2009, fiind înregistrate diferenţe de preţ favorabile în valoare de 1,76 
milioane lei.  

 
 
� Valoarea totală a portofoliului a crescut la 63,08 milioane lei, cu 24,6% peste nivelul înregistrat în 

urmă cu 12 luni. De asemenea, valoarea de piaţă a pachetelor de acţiuni deţinute la societăţile 

închise, calculată în conformitate cu prevederile Art. 202 din Regulamentul 15/2004 al CNVM, a 

crescut cu 28,8%, în principal, datorită achiziţiei unui număr de 7,19 milioane acţiuni la Fondul 

Proprietatea. 

 

 



 

 

 

„Valoarea tranzacţiilor în intervalul iulie-septembrie a fost extrem de redusă, fapt reflectat şi asupra 

veniturilor înregistrate de SSIF Broker din activitatea de intermediere. Tocmai de aceea, am dorit să ne 

autorizăm ca intermediari pe Bursa de la Viena şi, în viitorul apropiat, să oferim clienţilor noştri accesul 

pe această piaţă, mai matură şi mai lichidă decât cea autohtonă” a declarat dl. Grigore Chiş, director 

general SSIF Broker. 

 

Raportul trimestrial, împreună cu documentele aferente, poate fi consultat începând cu data de 12 

noiembrie 2010 la sediul SSIF Broker SA de pe Str. Moţilor, nr. 119, Cluj-Napoca sau în format electronic, pe 

website-ul societăţii, www.ssifbroker.ro, categoria “Cine suntem”, subcategoria “Raportări financiare SSIF 

Broker”.  

 

Despre SSIF Broker 

SSIF Broker SA a fost înfiinţată ca societate pe acţiuni în anul 1994, într-un moment în care intermedierea de valori 

mobiliare făcea primii paşi în România. Compania s-a dezvoltat în paralel cu piaţa 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 înfiinţării, la peste 72,3 milioane RON (723 miliarde de lei vechi) în prezent. 

În 2005, SSIF Broker a devenit prima - şi până în prezent singura - societate de servicii de investiţii financiare listată la 

Bursa de Valori, la Categoria I. SSIF Broker dispune de o ampla reţea de agenţii în principalele oraşe ale ţării: Alba 

Iulia, Arad, Bistriţa, Botoşani, Bucureşti, Craiova, Iaşi, Oradea, Ploieşti, Satu Mare, Slatina, Suceava, Timişoara şi 

Zalău. 
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