
 
 

 
 
 

 
 
 

Comunicat de presă 

 
Stimaţi clienţi, stimaţi acţionari,  

SIF BROKER  are plăcerea să vă informeze că începând cu data de 4 februarie, echipa SSIF Broker s-a 

mărit, unindu-şi forţele cu brokeri clasaţi în topul serviciilor de intermediere din România, înfiinţând 

împreună un departament dedicat clienţilor instituţionali care aduce o completare a paletei de servicii 

oferite de companie. Faptul că, profitând de conjunctura actuală din piaţa de capital din România, am 

reuşit să cooptăm în echipa noastră profesionişti cu o vastă experienţă în acest domeniu, va contribui la 

realizarea scopului nostru principal care constă în deservirea clienţilor noştri la standarde de calitate 

ridicate în domeniul analizei, cel al vânzărilor şi cel al tranzacţionării.  

D-na Adriana Marin ocupă poziţia de Manager al Diviziei Clienti Institutionali, coordonând activitatea 

întregului departament, având ca suport pe partea de research pe d-na Carmen Arsene, CFA ca şi Analist 

Senior. Echipa este completată de dl. Şerban Marin care ocupă funcţia de Director Tranzacţionare în 

acest departament, secondat de dl. Daniel Gavrilă care este Trader Senior. Bazându-ne pe experienţa şi 

profesionalismul acestor colegi ridicăm calitatea serviciilor oferite şi, consecvenţi principiilor şi valorilor 

noastre profesionale, considerăm că ne vom îndeplini misiunea şi vom aduce valoare adăugată atât 

clienţilor cât şi acţionarilor noştri. 

Ne propunem astfel întărirea poziţiei deţinute pe piaţa de servicii de investiţii financiare prin 

exploatarea punctelor forte ale ambelor părţi. Având în vedere peisajul existent al pieţei de capital 

românești, al serviciilor de brokeraj și complementaritatea puternică a celor două echipe, suntem siguri 

de succesul demersului nostru și așteptăm cu nerăbdare să contribuim la consolidarea pieţei de capital 

din România prin oferirea unor servicii profesioniste şi diversificate.  

 

 

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. 


