
 
 

 
 
 

    Nr. 8335/12.12.2014 

 

Către          

Bursa de Valori Bucureşti  

Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

 

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 
 

Data raportului: 12.12.2014 

Denumirea societăţii: Societatea de Servicii de Investiţii Financiare Broker SA 

Sediul social: Cluj Napoca, str. Motilor, 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 tranzacţioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria I 

Evenimente importante de raportat: 

În conformitate cu art. 225 din Legea nr. 297/2004, vă aducem la cunoştinţă actele juridice încheiate de către 

SSIF BROKER SA cu persoane implicate, a căror valoare cumulată reprezintă cel puţin echivalentul a 50.000 EUR. 

În data de 25.11.2014, SSIF BROKER SA a încheiat un contract de finanţare a activităţii S.C. NAPOCHIM S.A., 

societate la care SSIF BROKER SA deţine participaţii. Actul înregistrat la SSIF BROKER SA sub nr. 8009/25.11.2014, 

are următoarele caracteristici: 

- Părţile care au încheiat actul juridic: SSIF BROKER SA şi SC NAPOCHIM SA;  

- Data încheierii: 25.11.2014, natura actului: contract de finanţare;  

- Descrierea obiectului acestuia: Împrumut în vederea bunei desfăşurări a activităţii economice a împrumutatului 

- Valoarea imprumutului acordat: 300.000 lei, la care se adaugă dobânda de referinta BNR. 

- Crenţe reciproce: nu este cazul;  

- Garanţii constituite: clauza de fidejusiune;  

- Termen de restituire a împrumutului: 24.11.2015;  

- Modalitatea de plată: restituire prin virament bancar. 

 

În data de 28.11.2014, SSIF BROKER SA a încheiat un contract de finanţare a activităţii S.C. FACOS S.A., societate 

la care SSIF BROKER SA deţine participaţii.  

Actul înregistrat la SSIF BROKER SA sub nr. 8087/28.11.2014, are următoarele caracteristici: 

- Părţile care au încheiat actul juridic: SSIF BROKER SA şi SC FACOS SA;  

- Data încheierii: 28.11.2014, natura actului: contract de finanţare;  

-Descrierea obiectului acestuia: Împrumut în vederea bunei desfăşurări a activităţii economice a împrumutatului 

- Valoarea imprumutului acordat: 550.000 lei, la care se adaugă dobânda de referinta BNR. 

- Crenţe reciproce: nu este cazul;  

 



 
 

 
 
 

- Garanţii constituite: bilet la ordin;  

- Termen de restituire a împrumutului: 31.01.2015;  

- Modalitatea de plată: restituire prin virament bancar. 

 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administratie 

Buliga Mihai 


