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      COMUNICAT LANSARE DOUĂ NOI EMISIUNI DE PRODUSE STRUCTURATE  
 
 

 

SSIF Broker SA anunţă începerea tranzacţionării pentru două noi serii de produse structurate, având ca 

activ suport indicele DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE, respectiv BKDOWTL3 şi BKDOWTS2, cu 

următoarele caracteristici: 

 

 

DENUMIRE INSTRUMENT CARACTERISTICI 

BKDOWTL3 

ISIN  ROSP00000042 

TIP PRODUS  -  TURBO LONG 

NR. INSTRUMENTE LISTATE  -  100.000 

VALOARE NOMINALĂ  -  46,64 RON 

VALOARE DE EXERCITARE  -  12300 PUNCTE 

NIVEL BARIERĂ  -  12500 PUNCTE 

DATA EXPIRĂRII  -  15.03.2013 

ULTIMA ZI DE TRANZACŢIONARE  -  15.03.2013 

 

BKDOWTS2 

ISIN  ROSP00000059 

TIP PRODUS  -  TURBO SHORT 

NR. DE INSTRUMENTE LISTATE  -  100.000 

VALOARE NOMINALĂ  -  37,63 RON 

VALOARE DE EXERCITARE  -  14100 PUNCTE 

NIVEL BARIERĂ  -  13950 PUNCTE 

DATA EXPIRĂRII  -  15.03.2013 

ULTIMA ZI DE TRANZACŢIONARE  -  15.03.2013 

 

 

 

Cu scopul de a proteja investitorii faţă de fluctuaţiile de curs valutar, aceste emisiuni de produse 

structurate aduc ca noutate o modificare a modului de calcul a preţului, în sensul păstrării unui curs valutar 

USD/RON cu valoare fixă respectiv cursul BNR din data de 13.08.2012 de 3,6790 lei. Acest curs valutar fix va 

fi utilizat pe toată durata de viaţă a acestor produse structurate cu caracteristicile de mai sus. 

 

Diversificarea produselor oferite investitorilor rămâne principalul obiectiv al SSIF Broker SA acest lucru fiind 

subliniat şi de lansările noilor serii de produse structurate. “Considerăm că implicarea activă a 

intermediarilor în lansarea de produse noi este calea eficientă spre consolidare şi creştere pentru piaţa de 

capital din România. Investitorii au nevoie de produse noi care să acopere o paletă mai largă de necesităţi, 
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iar SSIF Broker SA doreşte să vină în întâmpinarea cerinţelor acestora, folosind toate resursele pentru 

atingerea unui standard ridicat de calitate a serviciilor oferite” – 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. 

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/

