
 
 

 
 
 

 

Avans de peste 18.5% al cifrei de afaceri în primul trimestru pe fondul creșterii volumului de 

tranzacții realizate de clienți pe piețele externe 

 
 
 
Societatea de Servicii de Investiții Financiare Broker S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 119, 

județul Cluj, listată la Bursa de Valori București, Categoria I, având simbolul BRK, informează publicul larg cu 

privire la disponibilitatea consultării Raportului aferent trimestrului I al anului 2013.  

 

Raportul trimestrial, împreună cu documentele aferente, poate fi consultat începând cu data de 10 mai, 

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

trimestriale, sau la sediul societății de pe Str. Moților, nr. 119, Cluj-Napoca, începând cu data de 13.05.2013, 

ora 9.  

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

concomitent, Bursei de Valori București dar și Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.  

 
 
Considerații asupra rezultatelor obținute în trimestrul I 
 
Imbunătățirea climatului macroeconomic global, atenuarea temerilor privind impactul prăpastiei fiscale 

(“fiscal cliff”) asupra economiei americane și noile programe de stimulare monetară ale băncilor centrale din 

întreaga lume au determinat o creștere a apetitului la risc și au susținut o evoluție pozitivă a piețelor 

financiare internaționale în trimestrul I, cu toate că piețele emergente și cele din regiune au subperformat 

vizibil în această perioadă.  

 

Volumul cifrei de afaceri a SSIF Broker a urcat cu 18.5% în primele 3 luni ca urmare a creșterii volumului 

tranzacțiilor derulate de clienți pe piețele externe odată cu lansarea noii platforme de tranzacționare, în timp 

ce comisioanele din tranzacțiile intermediate pe bursa de la București au rămas relativ constante. La fel ca în 

precedentele 2 trimestre operațiunile de market-making și cu produse structurate au generat câștiguri 

însemnate pe filiera de brokeraj a activității și continuă să fie un catalizator important în dinamica veniturilor 

societății.   

 

Pe filiera administrării portofoliului propriu de active financiare rezultatele obținute în primele 3 luni nu au 

fost la nivelul celor din perioada similară din 2012 explicația constând în faptul că spre deosebire de primul 

trimestru din 2012 când dinamica profitului a fost susținută de valorificarea unor active financiare din 

portofoliul propriu, de această dată tranzacțiile speculative au fost mai reduse ca amploare iar strategia 

investitionala a fost axată pe restructurarea portofoliului de acțiuni, prin lichidarea deținerilor cu potențial 

redus de creștere și diminuarea expunerii pe companiile nelichide, și redirecționarea lichidităților rezultate 
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pentru finanțarea celorlalte activități (market-making, emisiunea de noi produse structurate) în timp ce 

achizițiile au fost orientate exclusiv spre acțiunile lichide de la categoria I a bursei. În acest context, SSIF Broker 

a încheiat primele 3 luni din 2013 cu o pierdere de 23.375 lei.   

 
Precizăm că situațiile financiare aferente trimestrul I al anului 2013 nu au fost auditate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Despre SSIF Broker SA 
 
SSIF Broker SA este membru fondator al Bursei de Valori Bucureşti, şi al SIBEX–Sibiu Stock Exchange, acționar la 

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

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

SSIF Broker SA funcționează pe baza deciziei de reautorizare a CNVM nr. 3097 -3098/10.09.2003, a  autorizației 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 pieței de capital, SSIF Broker S.A. s-a implicat în listarea la Bursa de Valori Bucureşti a 

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

pregătind şi introducând la tranzacționare un număr de 45 societăți 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 investiții financiare listată la Bursa de 

Valori Bucureşti, la categoria I. 

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

Cel mai important acționar persoană juridică este SIF Muntenia, cu o deținere 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 înființată cu capital privat integral românesc. De la înființare şi până în prezent nici un 

acționar nu a deținut controlul asupra societății; prin actul const 

itutiv se prevede că nici un acționar nu poate să dețină mai mult de 15% din capitalul social al  

SSIF Broker SA.  

Din punct de vedere al valorii tranzacțiilor efectuate atât în numele clienților căt şi în nume propriu, la Bursa de Valori 

Bucureşti, SSIF Broker SA s-a situat în permanență între primele societăți de valori mobiliare din țară. 

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

asemenea în permanență pe primele locuri. 

SSIF Broker S.A., are în prezent o sucursală în Bucureşti şi mai multe agenții în țară, care răspund necesităților clienților 

societății facilitând relația de afaceri cu aceştia 

 

 


