
 
 

 
 
 

                Nr.1617/12.03.2013 

 

Către            

Bursa de Valori Bucureşti  

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 

 

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 

Data raportului: 12.03.2013 

Denumirea societăţii: Societatea de Servicii de Investiţii Financiare Broker SA 

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

Nr. tel: 0364/401.709, 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:  Hotărârea Consiliului de Administraţie al SSIF BROKER  

SA din data de 12.03.2013, privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SSIF  

BROKER SA pentru data de 19/20 aprilie 2013. 

 

CONVOCATOR 

 

Prin Decizia adoptată în data de 12.03.2013, Consiliul de Administraţie al SSIF BROKER S.A., înregistrată 

la ORC Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Moţilor nr. 119, 

(denumită în cele ce urmează “Societatea”) în conformitate cu art. 119, al (1), din Legea nr. 31/1990 

republicată şi cu Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM,  

 

CONVOACĂ 

 

 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (denumită prescurtat în cele ce urmează “AGA ordinară”) 

conform prevederilor legale şi ale actului constitutiv, pentru data de 19 Aprilie 2013, ora 13:00, la  

sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor gestionat de S.C. Depozitarul 

Central S.A, la sfârşitul zilei de 05 Aprilie 2013, stabilită ca dată de referinţa. În cazul neîndeplinirii 

condiţiilor statutare sau a oricăror alte condiţii de validitate, AGA ordinară se va ţine în data de 20 

Aprilie 2013, ora 13:00, în acelaşi loc, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la aceeaşi 



 
 

 
 
 

dată de referinţă, având  următoarea: 

 

ORDINE  DE  ZI 

1. Prezentarea situaţiilor financiare anuale ale SSIF  BROKER SA pentru exerciţiul financiar 2012; 

2. Prezentarea situaţiilor  financiare consolidate  RAS şi IFRS, ale SSIF BROKER SA, pentru exerciţiul   

financiar 2011; 

3.    Prezentarea Raportului Consiliului de Administraţie privind activitatea desfăşurată în anul 2012; 

4.   Prezentarea  Raportului auditorului financiar şi a auditorului intern aferent exerciţiului financiar  

      2012;   

5.    Prezentarea Raportului auditorului financiar asupra situaţiilor financiare consolidate RAS,  

       respectiv IFRS, ale SSIF  BROKER SA, pentru  exerciţiul  financiar 2011; 

6.    Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale SSIF  BROKER SA pentru exerciţiul  financiar 2012; 

7.    Aprobarea propunerii  de repartizare a profitului net pentru exerciţiul financiar 2012; 

8.   Aprobarea situaţiilor financiare consolidate RAS, respectiv IFRS, ale SSIF BROKER SA pentru   

exerciţiul financiar 2011. 

9.    Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2012; 

10.  Prezentarea şi aprobarea programului de investiţii al SSIF BROKER SA şi a bugetului de venituri şi  

       cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2013; 

11.  Stabilirea şi aprobarea pentru exerciţiul financiar 2013 şi până la prima AGOA de bilanţ din 2014, a 

remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie şi a remuneraţiilor suplimentare ale membrilor 

Consiliului de Administraţie însărcinaţi cu funcţii specifice. 

12.  Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar extern S.C. BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS 

S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 14-16, clădirea Cluj City-Center, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J12/2609/2002, CUI nr. RO15106663, sau a  numirii unui nou 

auditor financiar extern, începand cu data expirării mandatului auditorului financiar  actual şi aprobarea 

contractului de asigurare a serviciului de audit pentru exerciţiul financiar 2013, precum şi mandatarea 

conducerii executive a societăţii de a semna contractul de audit pentru exerciţiul financiar 2013. 

Radierea din evidenţele ORC Cluj a menţiunilor referitoare la vechiul auditor extern al  societăţii,  SC. G5 

CONSULTING SRL, cu sediul în Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/2, înregistrată la ORC Cluj sub nr. 

J12/943/2002, având C.U.I. RO 14650690, număr autorizaţie 223/02.07.2002, reprezentată prin domnul  

Man Gheorghe Alexandru, în calitate de administrator. 

 



 
 

 
 
 

 13.  Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de 

capital. Data de înregistrare propusă este 15.05.2013. 

14. Aprobarea mandatării domnului Buliga Mihai, precum şi a domnului Chiş Grigore, pentru ca  

împreună sau separat, să efectueze toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege pentru  aducerea 

la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună şi să  preia acte şi să semneze în acest scop în numele 

Societăţii, în relaţia cu Registrul Comerţului, CNVM, BVB, precum şi cu alte entităţi publice sau  private. 

Mandatarii sus menţionati, vor putea să delege puterile acordate conform celor de mai  sus, oricărei 

persoane, după cum consideră necesar. 

 

Numai  acţionarii înscrisi în Registrul Acţionarilor la data de 05.04.2013 ( Data de referinţă) vor  

putea participa şi vota în AGA ordinară. 

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la AGA ordinară este permis prin simpla probă a 

identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor - persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul 

acţionarilor - persoane juridice şi a acţionarilor - persoane fizice reprezentante, cu  procura specială dată 

persoanei fizice care-i reprezintă şi actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procură poate  

fi obţinut de la sediul Societătii începând cu data de 19.03.2013 şi de pe site-ul acesteia 

www.ssifbroker.ro (fiind  disponibil atât  în  limba română cât şi în limba engleză); 

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru  

mandant, unul pentru mandatar). Procurile speciale şi o copie a actului de identitate sau a certificatului 

de înregistrare al acţionarului reprezentat, vor fi depuse/transmise în original la sediul Societăţii sau  

transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă şi redactate fie în limba română fie în limba  

engleză, până la data de 17.04.2013, ora 17.00. 

În cazul procurii speciale acordată de către un acţionar unei instituţii de credit care prestează 

servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acţionar şi va fi însoţită de o declaraţie pe 

proprie răspundere dată de instituţia de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură 

specială, din care să reiasă dispoziţiile prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei 

Naţionale a Valorilor Mobiliare. 

La data adunării, la  intrarea în  sala de şedintă a Adunării Generale, reprezentantul desemnat va  

preda originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatură  

electronică încorporată şi o copie a actelor sale de identificare.  

 

http://www.ssifbroker.ro/


 
 

 
 
 

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul 

social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale. Calitatea de acţionar al  

Societăţii trebuie dovedită prin copii ale actelor de identificare valabile ale iniţiatorilor. Acestea se  

referă la actele de identitate(buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice şi/sau certificatele 

de înmatriculare şi constatatoare(emise de ORC) indicând deţinătorii calităţii de reprezentanţi legali 

pentru persoanele juridice acţionari ai Societăţii. 

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale, respectiv 

proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării  

Generale, vor fi însoţite de copiile actelor de identificare ale iniţiatorilor şi vor fi depuse la sediul 

Societătii, până cel târziu la data de 29.03.2013, ora 17.00, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu  

majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ  A ACŢIONARILOR” sau transmise şi prin e-mail cu  

semnatură electronică încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, în acelaşi  

termen la adresa: secretariat@ssifbroker.ro, menţionând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ 

ORDINARĂ A ACŢIONARILOR”. 

 Se aduce la cunoştinţa acţionarilor că în ceea ce privesc propunerile privind introducerea de 

puncte noi pe ordinea de zi a Adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de iniţiatori să  

existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală. 

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze Consiliului de Administraţie întrebări în scris înaintea 

datei de desfăşurare a Adunării Generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din 

Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Răspunsul se consideră dat dacă informaţia solicitată este publicată pe 

pagina de internet a societăţii. 

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor, au posibilitatea de a vota prin  

corespondenţă, înainte de AGA ordinară, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă. 

Formularul de vot prin corespondenţă, împreună cu copia actului de identitate şi/sau a certificatului de  

înregistrare şi a certificatului constatator(emis de ORC) al acţionarului vor fi transmise Societăţii în  

original la sediul acesteia(redactat fie în limba română fie în limba engleză) până la data de 17.04.2013, 

ora 17.00.   

           Acţionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenţă îşi pot 

modifica opţiunea iniţială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot 

exprimat şi înregistrat până în data de 17.04.2013, ora 17. 

          Formularele de buletin de vot prin corespondenţă, formularele de procuri speciale, documentele şi  

 

mailto:secretariat@ssifbroker.ro


 
 

 
 
 

materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de 

hotărâri, se pun la dispoziţia acţionarilor începând cu data de 19.03.2012, pe website-ul societăţii la 

adresa www.ssifbroker.ro 

          Verificarea şi centralizarea voturilor prin corespondenţă şi prin procuri speciale este realizată de o 

comisie tehnică desemnată de Consiliul de Administraţie, formată din persoane care vor păstra în 

siguranţă şi vor asigura confidenţialitatea voturilor până la momentul supunerii la  vot a rezoluţiilor 

înscrise pe ordinea de zi. 

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.  

 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 
 
 

Buliga Mihai 
 

 

 

 

http://www.ssifbroker.ro/

