
 
 
 

 

                                                                                                                                          Nr. înreg. 4659/27.07.2012 

              Către, 

         Bursa de Valori Bucureşti/Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 

Raport curent conform art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucureşti, Titlul II Emitenţi şi Instrumente 

financiare 

 

Data raportului: 27.07.2012 

Denumirea societăţii: Societatea de Servicii de Investiţii Financiare Broker SA 

Sediul social: Cluj Napoca, str. Moţilor, nr. 119, judeţul Cluj 

Nr. tel: 0264/401.709, fax: 0364/401.710 

Numărul şi data înregistrării la ORC: J12/3038/1994 

Cod fiscal: 6738423, Capital social: 84.670.466,75 lei; 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, categoria I 

Evenimente importante de raportat: Situaţia dividendelor de încasat aferente anului 2011 şi provenite de la 

companiile din portofoliu. 

 

S.S.I.F Broker S.A. aduce la cunoştinţa acţionarilor şi publicului investitor că, urmare a hotărârii AGOA a acţionarilor SIF 

Muntenia SA din data de 07.07.2012 prin care s-a aprobat distribuirea către acţionari a sumelor constituite ca rezerve 

şi reprezentând dividendele neridicate timp de trei ani de la data exigibilităţii lor, existente în situaţiile financiare 

anuale ale SIF Muntenia S.A. de la data de 31.12.2011, suma de încasat de către societatea noastră sub formă de 

dividende de la companiile din portofoliul propriu a crescut, de la valoare de 2.109.331,94 lei brut la valoarea de 

2.829.693,14 lei brut, ceea ce reprezintă o creştere cu 34,15% faţă de valoarea comunicată iniţial, prin intermediul 

raportului curent nr. 4079/29.06.2012. 

 

Despre SSIF Broker SA  
 
SSIF Broker SA a fost înfiinţată ca societate pe acţiuni în data de 26 Octombrie 1994. SSIF Broker SA este membru 

fondator al Bursei de Valori Bucureşti, şi al SIBEX – Sibiu Stock Exchange, acţionar la Depozitarul Central SA Bucureşti, 

Casa Română de Compensaţie, Casa de Compensaţie Bucureşti şi  Fondul de Compensare al Investitorilor. Începând cu 

data de 1 septembrie 2010, SSIF Broker SA este membru al Bursei de la Viena una dintre primele burse fondate din 

lume (1771), iar clienţii societăţii pot tranzacţiona pe piaţa de capital din Austria de la începutul anului 2011.  

  



 
 
 

 

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

la Bursa de Valori Bucureşti, la Categoria I şi este printre cele 10 companii care intră în componenţa principalului indice 

al BVB, indicele BET. Compania are o reţea teritorială care deserveşte clienţii din ţară, având sedii secundare în 

Botoşani, Bucureşti, Craiova, Iaşi, Piteşti, Ploieşti, Suceava şi Timişoara. 

Veritabil pionier în promovarea pieţei de capital, SSIF Broker SA 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, Banca Transilvania Cluj-Napoca, Artrom Slatina, Astra Vagoane Arad şi altele. 
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