
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia corporativă  

și de grup a 

 BRK Financial Group SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mediul financiar și afacerile companiei 

 Într-un context economic național caracterizat de un nivel slab al intermedierii financiare, BRK 

Financial Group vizează construirea unui adevărat supermarket investițional, care să îmbine 

investițiile proprii, în special în zona fintech și a startup-urilor tehnologice, cu atragerea de fonduri de 

la investitori profesionali și de retail în vederea punerii împreună a acestora în beneficiul comun, fie 

direct, fie prin intermediul fondurilor administrate de SAI Broker SA, și nu în ultimul rând, oferirea 

întregii palete de servicii financiare, de la platforme de tranzacționare  de tip ''execution only'' până la 

servicii sofisticate de administrare de portofoliu și consultanță. 

Viziunea curajoasă este în acord cu încrederea acordată de către acționarii companiei, cu 

experiență vastă și potențial ridicat în domeniul financiar, dar și de personalul cu nivel înalt de 

calificare și echipa managerială experimentată. Eterogenitatea echipei de conducere și echilibrul 

dintre optimism și prudență sunt factorii cheie în geneza strategiei companiei. 

 

Societatea de Investiții 

Singura companie de brokeraj listată din România este determinată să utilizeze în viitorul 

imediat toate avantajele care derivă din această calitate și să pună în comun interesele acționarilor cu 

cele proprii și ale clienților, în găsirea de randamente competitive și crearea de instrumente de 

investiție diversificate și atractive. 

 

Emitent de instrumente financiare 

O echipă tânără, ambițioasă și dedicată a dovedit deja în mod creativ că poate cuceri piața 

națională iar obiectivul următorilor trei ani este în strânsă legatură cu o pondere semnificativă a pieței 

regionale de produse structurate. 

 

Fonduri de investiții 

SAI Broker are vocația vehiculului care gestionează și coagulează produsele de diversificare 

adresabile clienților cu portofolii care nu permit un grad rezonabil de diversificare, dar și clienților 

profesionali și instituționali care asumă riscuri aferente câștigurilor semnificative. 

 

Investiții în tehnologie 

BRK Financial Group va căuta în continuare să sprijine, atât financiar-investițional cât și prin 

know-how managerial, startup-uri sau echipe antreprenoriale ambițioase, analizând oportunitățile 

oferite de aceștia și coordonându-le activitatea și inițierea sistemului de guvernanță. Obiectivele pe 

termen mediu se concentrează pe creșterea celor două startup-uri din grup și valorificarea 

potențialului acestora cât mai profitabil. 

 

 

 



 

 

Servicii de intermediere 

Obiectivul imediat este legat de crearea unui serviciu simplificat și solid de oferire de acces la 

piața națională și la cele externe, prin creșterea vitezei utilizând proceduri automatizate de operare și 

un transfer al operațiunilor clientelei în zona internetului. 

 

Servicii de administrare de portofoliul 

Cadrul de adecvare al serviciilor și investițiilor la profilul clienților și alinierea la cele mai înalte 

standarde MIFID II este un obiectiv imediat al acestui an. Experiența în selecția investițională, care va 

fi corelată cu o alocare eficientă pe clase de active și cu expuneri diversificate, monetare și financiare, 

la nivel global, vor reprezenta fundamentul mecanismului de administrare a portofoliilor individuale. 

 

Structura și politica de personal 

Cristalizarea unei echipe de management și de control experimentată, calificată și 

profesionalizată, precum și a unei echipe de personal tânără și entuziastă, vor reprezenta combinația 

succesului într-un sector dinamic, atât la nivelul investițional cât și în plan legislativ. Obiectivul 

strategic pentru perioada următoare și a anului viitor, este reprezentat de recrutarea de personal 

tânăr și de corelarea strânsă a veniturilor personalului cu performanța globală a echipei și a 

companiei. 

 

Politici de bună guvernanță 

Compania este în plin proces de repoziționare organizațională și reevaluare procedurală și 

vizează ca în cel mai scurt timp să definitiveze cadrul corporativ adecvat strategiei și obiectivelor 

asumate. Obiectivul pe termen mediu este ca Politica și cadrul general de guvernanță corporativă să 

fie implementat metodic și adecvat la nivelul tuturor entităților din grup, prin transfer de know-how și 

experiență managerială. Un alt obiectiv prioritar corporativ îl reprezintă intensificarea comunicării și a 

transparentizării procesului decizional, atât în cadrul instituțional intern al grupului cât și la nivelul 

stakeholderilor. 

Nu în ultimul rând, încrederea în capacitatea companiei de a atinge obiectivele și de a 

îndeplini angajamentele luate față de clienți și acționari, aportul de încredere pe care trebuie să îl 

aducă stabilității piețelor financiare, încrederea pe care trebuie să o inspire tuturor invetitorilor în piața 

de capital, și încrederea pe care trebuie să o transmită celorlalte instituții concurente, partenere sau 

de supraveghere, va reprezenta fundamentul afacerii noastre. 

 
Consiliul de Administrație al BRK Financial Group SA 

  


