
 

 
 
 

           Nr.1663/22.03.2016 

Către,          

Bursa de Valori Bucureşti  

Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

 
 

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 
 
 

Data raportului: 22.03.2016 
Denumirea societăţii: SSIF BROKER S.A. 
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:  54.039.987,04 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium 
Evenimente importante de raportat: Demarare program de rascumparare 

In conformitate cu hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care a avut loc in data de 16.12.2015, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 226, partea IV-a, din data de 15.01.2016, in concordanta cu prevederile 
legale care decurg din Regulamentul nr. 2273 al Comisiei Europene din 22 decembrie 2003 de stabilire a normelor de 
aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului Europei privind derogarile prevazute pentru 
programele de rascumparare si stabilizarea instrumentelor financiare, SSIF Broker SA initiaza programul de 
rascumparare de actiuni proprii astfel: 
 
- obiectivul programului de rascumparare este de anulare a actiunilor si reducere a capitalului social 
 
- conform hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 16.12.2015, programul de rascumparare a 
actiunilor proprii are ca obiectiv rascumpararea unui numar maxim de 50.802.280 actiuni (maxim 15% din capitalul 
social), care pot fi dobandite la un prêt de achizitie intre 0,0400 lei/actiune si 0,1700 lei/actiune. 
 
- programul de rascumparare a actiunilor proprii se va derula intr-un interval de maxim 18 luni de la publicarea in M. Of. 
a hotararii de rascumparare. Actiunea de rascumparare va fi initiata incepand cu data de 23.03.2016. 
 
- pe perioada derularii programului de rascumparare vor fi respectate prevederile in legatura cu pretul efectiv si volumul 
fiecarei tranzactii realizate astfel cum sunt acestea prevazute in cadrul art. 5 “conditii privind operatiunile” din 
Regulamentul CE nr. 2273 din 2003 privind implementarea Directivei 2003/6/CE. 
 
Achizitia de actiuni urmeaza a se realiza prin intermediul SSIF BRK Financial Group (SSIFBroker SA) in calitate de 
intermediar. 
   
 
      Mihai Buliga 

Presedinte al Consiliului de Administratie 


