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       Profit de 2 milioane lei pentru SSIF Broker SA în trimestrul al III-lea 

 
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 III din 2012. 

Raportul trimestrial, împreună cu documentele aferente, poate fi consultat începând cu data de 15.11.2012, 

orele 18:00, în format electronic pe website-ul societăţii, la adresa : http://www.ssifbroker.ro/ro/s/rapoarte-

trimestriale, sau la sediul societăţii de pe Str. Moţilor, nr. 119, Cluj-Napoca, începând cu data de 16.11.2012, ora 

9:00. 

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 S.S.I.F. Broker S.A. în trimestrul III 

Conjunctura bursieră favorabilă, încasarea dividendelor cuvenite şi veniturile din produsele structurate 

lansate, au susţinut dinamica ascendentă a veniturilor financiare în trimestrul al III-lea pe ramura financiară, în timp 

ce pe ramura operaţională scăderea comisioanelor încasate din tranzacţii pe piaţa administrată de BVB a fost 

contrabalansată de o creştere a comisioanelor aferente tranzacţiilor intermediate la bursa din Viena. 

Tendinţa de scădere a cifrei de afaceri, s-a temperat în trimestrul al III-lea la 9.7% după un declin de 30% în 

trimestrul al II-lea. Reducerea tranzacţiilor intermediate pe piaţa spot de la BVB cu cca. 40% s-a reflectat într-o 

scădere a comisioanelor BVB cu 37.6% iar ponderea acestora în totalul cifrei de afaceri a coborât la 67%, de la peste 

80% în trimestrele anterioare. În schimb, pe fondul creşterii valorii tranzacţiilor intermediate la bursa din Viena de 

peste 4 ori, comisioanele încasate au avansat puternic contribuind cu peste 28% la cifra de afaceri în T3. 

Valoarea tranzacţiilor intermediate pe piaţa produselor structurate a urcat în trimestrul al III-lea cu peste 

75% până la 39.5 milioane lei, în principal datorită tranzacţiilor realizate cu certificatele turbo emise de SSIF Broker în 

T2, certificate care au ca activ suport indicele american Dow Jones Industrial Average. Menţionăm că în conformitate 

cu standardele româneşti de contabilitate (RAS) beneficiile obţinute din tranzacţionarea acestor certificate sunt 

înregistrate ca venituri financiare. 

Valorificarea unor acţiuni din portofoliul propriu, dividendele încasate şi câştigurile din produse structurate 

au determinat o triplare a veniturilor financiare în T3 şi obţinerea un profit financiar de 3.35 milioane lei faţă de 

pierderi de 0.5 milioane lei în perioada similară din 2011. 

Ca urmare a evoluţiei rezultatelor pe cele doua ramuri principale de activitate, intermediere şi administrarea 

activelor financiare proprii, profitul net înregistrat de SSIF Broker în trimestrul al III-lea s-a cifrat la 2.05 milioane lei 

comparativ cu o pierdere de 1.48 milioane lei în aceeaşi perioadă a anului precedent. 

Per ansamblu în primele 9 luni din 2012, profitul net înregistrat de SSIF Broker se cifrează la 5.18 milioane lei 

faţă de un profit de 0.25 milioane lei în perioada similară din 2011. 

În scopul diversificării plasamentelor şi pentru fructificarea unor oportunităti pe pieţele externe, o parte din 

lichidităţile disponibile au fost utilizate pentru deschiderea unor conturi de tranzacţionare (trading speculativ, 

hedging pentru operaţiuni de tip market-making) în cadrul unor operatori internaţionali (Interactive Brokers, Forex 

Capital Markets). 
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La finele lunii septembrie 2012 valoarea portofoliului total de active financiare al SSIF Broker SA se ridica la 

68.04 milioane lei, în creştere cu 4.4% faţă de valoarea de la jumătatea anului şi cu 0.9% peste cea înregistrată în 

perioada similară a anului 2011. 

În primele 9 luni ale anului 2012 capitalurile proprii au urcat cu 7.1% până la 80.3 milioane lei în comparaţie 
cu nivelul de la sfârşitul anului 2011.  

 

Emiterea de noi produse structurate 

 

Ca urmare a succesului înregistrat de produsele structurate emise de SSIF Broker SA, având activ suport cel mai 

cunoscut indice al pieţei americane, DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE, conducerea SSIF Broker SA a decis lansarea 

unor emisiuni de produse structurate pentru investitorii care urmăresc pieţele Uniunii Europene, având ca activ 

suport indicele EURO STOXX 50. Acest indice urmăreşte cele mai lichide cincizeci de companii din zona euro, 

acoperind sectoarele majore de activitate din această zonă, cum ar fi sectorul bancar, automobile, construcţii, 

sănătate, etc.  

 

“Prin emiterea de noi produse structurate, dovedim încă o dată că SSIF Broker SA este un veritabil promotor al pieţei 

de capital din România. Continuăm strategia societăţii de diversificare a produselor oferite clienţilor, deoarece dorim 

să  contribuim şi prin aceasta la dezvoltarea şi maturizarea unei pieţe atât de necesare într-o economie funcţională, 

cum este piaţa de capital. Prin lansarea produselor structurate având ca activ suport un indice European, venim în 

întâmpinarea clienţilor punându-le la dispoziţie flexibilitatea şi profesionalismul nostru, în scopul de a le oferi un 

management mai eficient al resurselor financiare, prin plasamente divesificate. Ne aşteptăm ca şi aceste produse 

care au ca activ suport un Indice European reprezentativ, să fie primite de investitori cu aceelaşi interes ca şi celelalte 

produse  emise de SSIF Broker SA având  indicele DOW JONES ca activ suport   ” – 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.  
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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. 

SSIF Broker S.A., are în prezent o sucursală în Bucureşti şi mai multe agenţii în ţară, care răspund necesităţilor 

clienţilor societăţii facilitând relaţia de afaceri cu aceştia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dept. Marketing – Comunicare 

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/

