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Profitul obţinut de SSIF Broker în 2010 a crescut cu 43,4% 

 

 

Cluj-Napoca, 15 februarie 2010. În 2010, profitul net obţinut de SSIF Broker, conform rezultatelor 

financiare preliminate, a fost de 6,02 milioane lei, cu 43,4% mai mare decât cel realizat în anul anterior, 

însă s-a plasat sub prevederile iniţiale din buget. 

 

� Cifra de afaceri s-a îngustat uşor (-2,1%) până la 3,26 milioane lei, în principal, din cauza scăderii 
rulajelor pe pieţele locale în a doua jumătate a anului, pe fondul tensiunilor din plan politic şi a 
incertitudinilor din sfera macroeconomică care au perturbat apetitul pentru investiţii. 

 
� Din administrarea portofoliului propriu de acţiuni SSIF Broker SA a obţinut în 2010 un profit de 

15,7 milioane de lei în contextul dublării veniturilor financiare. Derularea unor operaţiuni 
profitabile în cadrul portofoliului de acţiuni lichide precum şi anularea unor provizioane pentru 
titlurile financiare vândute au contribuit la dinamica favorabilă a profitului financiar. 

 
� Capitalurile proprii ale SSIF Broker SA au crescut la aproximativ 92 de milioane de lei în 2010, 

rata rentabilităţii financiare (ROE) fiind în urcare de la 4,61% la 6,55%. 
 

 

„În 2010 am finalizat procesul de transformare al companiei, demarat în 2009, care a presupus, pe plan 

intern, restructurarea activităţii şi a procedurilor, iar pe plan extern a avut ca obiectiv creşterea încrederii 

clienţilor şi acţionarilor în societatea noastră. Pentru diversificarea serviciilor oferite clienţilor am iniţiat 

şi finalizat demersurile necesare pentru a le oferi acestora acces la Bursa din Viena, o piaţă matură, cu o 

lichiditate peste cea din România. Şi în 2011 oferta SSIF Broker va continua să se diversifice, deoarece 

dorim să punem la dispoziţia clienţilor noştri servicii care să satisfacă o gamă cât mai variată de nevoi, 

motiv pentru care, începând din acest an, aceştia vor avea posibilitatea să opteze pentru conturi 

administrate pe bază de comision de succes, de către o echipă de profesionişti, pe baza analizelor tehnice 

şi fundamentale oferite de Departamentul de Analiză din cadrul companiei noastre”, a declarat Grigore 

Chiş, director general SSIF Broker 



 

 

 

În ciuda faptului că în ultimele luni din 2010 volumul şi valoarea tranzacţiilor bursiere a intrat pe un trend 

descrescător, care nu avea cum să nu se reflecte şi în activitatea SSIF Broker, cota de piaţă a companiei s-a 

menţinut pe un trend pozitiv. Astfel, la finele anului 2010, SSIF Broker a urcat pe locul al patrulea în 

clasamentul intermediarilor la BVB pe piaţa acţiunilor şi unităţilor de fond, faţă de poziţia a 10-a ocupată la 

finele lui 2009. De asemenea, cota de piaţă pe acest segment a crescut de la 3,80% în 2009, la 5,47% în 

2010.  

 

Situaţiile financiare preliminate pentru anul 2010, împreună cu documentele aferente, pot fi consultate 

începând cu data de 15 februarie 2011 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 16 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. 

Începând cu data de 1 septembrie 2010, SSIF Broker este membru al Bursei de la Viena, iar clienţii societăţii pot 

tranzacţiona pe piaţa de capital din Austria de la începutul anului 2011. 

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 şi este printre cele 10 companii care intră în componenţa principalului indice al BVB, 

indicele BET.  Compania dispune de o amplă reţea de agenţii în principalele oraşe ale ţării: Alba Iulia, Arad, Bacău, 

Bistriţa, Botoşani, Bucureşti, Craiova, Iaşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Satu Mare, Suceava, Timişoara şi Zalău 
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