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PROFIT MAI MARE CU 86% FAŢĂ DE PERIOADA SIMILARĂ A ANULUI PRECEDENT 
 
 

Societatea de Servicii de Investiţii Financiare Broker S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Moţilor, nr. 119, jud. 

Cluj, listată la Bursa de Valori Bucureşti, Categoria I, având simbolul BRK, informează publicul investitor cu privire la 

disponibilitatea consultării Raportului aferent trimestrului I al anului 2012. 

Raportul trimestrial, împreună cu documentele aferente, poate fi consultat începând cu data de 11.05.2012, 

orele 18.00, în format electronic pe website-ul societăţii, http://www.ssifbroker.ro, categoria “Cine suntem”, 

Subcategoria  “Raportări financiare SSIF Broker”, sau la sediul societăţii de pe Str. Moţilor, nr. 119, Cluj-Napoca, 

începând cu data de 14.05.2012, ora 9. 

Prezentul comunicat de presă precum şi documentele la care se face referire mai sus, au fost transmise 

concomitent, Bursei de Valori Bucureşti şi Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. 

Consideraţii asupra rezultatelor aferente trimestrului I al anului 2012 

Dinamica favorabilă a indicatorilor macroeconomici din SUA şi atenuarea temerilor privind expansiunea crizei 

datoriilor suverane din zona euro, au determinat o creştere a apetitului la risc şi au susţinut o evoluţie pozitivă a 

pieţelor financiare internaţionale în trimestrul I al acestui an. Conjunctura externă favorabilă şi gradul înalt de 

subevaluare a pieţei locale, au contribuit la o revenire puternică a cotaţiilor principalelor acţiuni cotate la Bursa de 

Valori Bucureşti şi o supraperformare a indicilor autohtoni faţă de restul pieţelor europene. Ţinând cont de 

expunerea mare a portofoliului propriu pe piaţa de la Bucureşti, SSIF Broker SA a fost unul dintre beneficiarii acestor 

evoluţii pozitive, profitabilitatea companiei îmbunătăţindu-se considerabil în această perioada. Astfel, la finalul 

primului trimestru al acestui an, profitul net înregistrat de SSIF Broker SA în primele 3 luni din 2012 a urcat la 

4,251,779 lei, fiind echivalentul unei creşteri cu 86% faţă de realizările obţinute în aceeaşi perioadă a anului 

precedent.   

Cifra de afaceri a scăzut cu 10.7%, atât pe fondul diminuării comisioanelor medii de tranzacţionare cât şi ca 

urmare a reducerii cu 2,8% a rulajelor tranzacţiilor clienţilor derulate prin intermediul SSIF Broker SA pe piaţa 

acţiunilor de la Bucureşti faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, SSIF Broker SA a reuşit în 

condiţiile diminuării rulajului general pe piaţa de capital din România să îşi crească cota de piaţă de la 3,12% la 

sfârşitul trimestrului I din 2012 la 3,49% la sfârşitul trimestrului I din acest an. Totodată, ponderea veniturilor din 

comisioane încasate pentru tranzacţiile intermediate la BVB în totalul cifrei de afaceri a fost de 79.1% faţă de 88.1% 

în 2011.   

 

 Produse structurate emise de SSIF Broker SA 

 

În urma eforturilor susţinute ale echipei SSIF Broker SA beneficiind şi de susţinerea necondiţionată a 

membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii, având ca punct de plecare managementul inovator  şi dorinţa de 

a răsplăti aşteptările clienţilor şi ale acţionarilor, SSIF Broker SA va lansa în 16.05.2012 produse structurate, destinate 

investitorilor activi, cu experienţă şi cu un apetit crescut pentru risc. În premieră pentru piaţa de capital din România, 

produsele structurate emise de către SSIF Broker SA, sunt dezvoltate exclusiv pe plan intern. Certificatele turbo 

emise de către SSIF Broker SA, sunt bazate pe cotaţiile indicelui Dow Jones Industrial Average şi vor fi tranzacţionate 

în lei la Bursa de Valori Bucureşti. 

http://www.ssifbroker.ro/
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Implicarea SSIF Broker SA în promovarea emitenţilor din România 

 

În cadrul eforturilor de creştere a activităţii SSIF Broker SA, şi în continuarea activităţii de promovare a 

emitenţilor din România pe piaţa de capital desfăşurată de către SSIF Broker SA încă de la înfiinţare, societatea s-a 

implicat în activitatea de promovare la Bursa de Valori Bucureşti a unor emitenţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute 

pentru listarea la bursă. Astfel, la data de 10.05.2012, Consiliul BVB a aprobat admiterea la tranzacţionare a 

acţiunilor emise de către STIROM S.A. Bucureşti, pe piaţa reglementată la vedere, în sectorul titluri de capital, 

categoria a 2-a acţiuni. 

 

“ Odată cu lansarea produselor structurate emise de către SSIF Broker SA, demonstrăm continuarea politicii de 

dezvoltare a societăţii. Căutăm să oferim clienţilor noştri perspective şi oportunităţi noi, adresându-ne aşa cum ne-am 

propus şi categoriei de clienţi cu apetit crescut pentru risc. Rezultatele financiare ale societăţii, în contextul actual al 

pieţei de capital, demonstrează determinarea conducerii societăţii de a răspunde încrederii acţionarilor noştri.” – a 

declarat dl. Grigore Chiş, director general al societăţii. 

  

Despre SSIF Broker SA 

SSIF Broker SA este membru fondator al Bursei de Valori Bucureşti, şi al SIBEX – Sibiu Stock Exchange, acţionar la 

Depozitarul Central S.A. Bucureşti, Casa Română de Compensaţie, Casa de Compensaţie Bucureşti, Fondul de 

Compensare al Investitorilor şi membru al Bursei de la Viena, una dintre primele burse fondate din lume (1771). 

SSIF Broker SA funcţionează pe baza deciziei de reautorizare a CNVM nr. 3097- 3098/10.09.2003, a autorizaţiei de 

negociere în Bursă nr. D8/19.04.1995 şi a atestatului CNVM nr. 457/27.06.2006 (numarul în registrul CNVM: 

PJR01SSIF/12007). 

Veritabil pionier în promovarea pieţei de capital, SSIF Broker S.A. s-a implicat în listarea la Bursa de Valori Bucureşti a 

unora dintre cele mai prestigioase societăţi din România, şi a cotat 11 dintre cele 12 societăţi listate iniţial la BVB, 

pregătind şi introducând la tranzacţionare un număr de 45 societăţi printre care se numară Antibiotice Iaşi, 

Azomureş Târgu-Mureş, Terapia Cluj-Napoca, Artrom Slatina, Astra Vagoane Arad şi altele. 

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

Bursa de Valori Bucureşti, la categoria I. 

SSIF Broker SA Cluj-Napoca are în prezent mai mult de 12.000 de acţionari persoane fizice şi juridice. Cel mai 

important acţionar persoană juridică este SIF Muntenia, cu o deţinere de 12,514% din capitalul social.  

Capitalul social subscris şi integral vărsat este în prezent de 84.670.466,75 lei. 

SSIF Broker SA este o societate înfiinţată cu capital privat integral românesc. De la înfiinţare şi până în prezent nici un 

acţionar nu a deţinut controlul asupra societăţii; prin actul constitutiv se prevede că nici un acţionar nu poate să 

deţină mai mult de 15% din capitalul social al SSIF Broker SA.  

Din punct de vedere al valorii tranzacţiilor efectuate atât în numele clienţilor căt şi în nume propriu, la Bursa de 

Valori Bucureşti, SSIF Broker SA s-a situat în permanenţă între primele societăţi de valori mobiliare din ţară. 

În ceea ce priveşte tranzacţionarea instrumentelor financiare derivate la Bursa Sibex, SSIF Broker SA s-a situat de 

asemenea în permanenţă pe primele locuri (I, II, III). 

 

 

Informaţii şi relaţii suplimentare se regăsesc pe pagina web a societăţii la adresa  www.ssifbroker.ro, şi la nr. de 

telefon 0364 – 401.709. 

http://www.ssifbroker.ro/

