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Scurt mesaj 

 

Este indubitabil ca evenimentele din acest an au afectat si vor continua sa afecteze intreaga 

societate, atat la nivel individual cat si la nivel economic, iar tot spectrul de efecte se va 

vedea abia in anii ce vor urma. Facem eforturi semnificative pentru a ne asigura ca nu doar 

sanatatea si siguranta angajatilor nostri este garantata, ci si a persoanelor cu care 

interactionam in fiecare zi, prin respectarea normelor de siguranta si igiena, dar si prin 

informarea tuturor din cadrul companiei despre cele mai adecvate masuri de protectie 

impotriva virsului Covid-19. Dorim sa multumim tuturor actionarilor, colaboratorilor si 

angajatilor nostri pentru sprijinul, implicarea si angajamentul lor.  

 

Mai mult decat atat, BRK isi propune proactiv un set de masuri sustenabile cu scopul de a 

crea valoare pentru societate, pe langa activitatile noastre obisnuite. Una dintre principalele 

noastre prioritati este de a da posibilitatea angajatilor sa se formeze profesional prin cursuri 

de formare si sa isi dezvolte in acelasi timp tipul „soft skills” care sunt indispensabile intr-un 

mediu de afaceri creat pentru secolul 21. Ne dorim ca prin intermediul cunostintelor 

acumulate de catre angajatii nostri, sa putem raspunde chiar si celor mai exigente solicitari 

in relatia cu investitorii si clientii companiei. 

 

Deoarece suntem constienti de importanta educatiei financiare in dezvoltarea viitoarelor 

generatii, sustinem tinerii din anii terminali de facultate, precum si absolventii, prin oferirea 

de programe de practica in cadrul companiei. Anul acesta am debutat cu un program de 

educatie financiara adresat elevilor de nivel gimnazial si liceal. Aceasta initiativa poate fi 

privita ca un punct de plecare in a-i determina pe tineri sa constientizeze impactul deciziilor 

de natura financiara in viata lor cotidiana. 

 

Ca parte din strategia de sustenabilitate BRK Financial Group, actionam in mod responsabil, 

sustinem si incurajam un mediu sanatos prin actiuni de plantare. Ne propunem ca in anii 

urmatori sa extindem aceasta campanie si sa contribuim intr-un mod ferm la dezvoltarea 

durabila a planetei. Prin digitalizarea proceselor interne am redus semnificativ consumul de 

hartie in cadrul companiei.  

 

Monica Ivan 

CEO 

 



Despre BRK 

 

SSIF BRK Financial Group S.A. a fost infiintata in anul 1994 sub denumirea de SIVM Broker 

SA iar avand ca si perspectiva extinderea activitatii si pe alte segmente financiare prin 

intermediul unor achizitii strategice, dar si ca urmare a dezvoltarii interne, in 2015 s-a decis 

schimbarea denumirii in SSIF BRK Financial Group SA.  

BRK este membru fondator al Bursei de Valori Bucuresti, Fondului de Compensare a 

Investitiilor si a CCP.RO Bucharest SA (Contrapartea centrala), domeniul principal de 

activitate al societatii fiind intermedierea tranzactiilor la Bursa de Valori Bucuresti precum si 

a celor in cadrul altor piete la nivel international. 

In ultimii ani, societatea a devenit un jucator de top pe segmentul produselor structurate 

tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti, unde a contribuit semnificativ la dezvoltarea 

tranzactiilor cu acest tip de insrumente financiare, atat in calitate de emiten, cat si in 

calitate de formator de piata. Experienta dobandita aici ne-a permis ca in cursul anului 2020 

sa devenim furnizori de lichiditate penru emitenii de prestigiu de la bursa, dintre care 

amintim MedLife, TeraPlast si Purcari.  

Investii in entitatile asociate 

 

In primele noua luni ale anului 2020, tranzactiile cu partile afiliate se prezinta in felul 

urmator 

 
Denumire Natura Afilierii Natura activitatii 
SAI Broker Detinere 99.98% Administrare investitii 
Romlogic Technology  Detinere 90.75% Tehnologie 
Firebyte Games Detinere 70.93% Devoltarea de aplicatii mobile 
GoCab Software Detinere 0.2% Tehnologie 

 

Guvernanta corporativa 

 

Guvernanța corporativa a SSIF BRK Financial Group reprezinta ansamblul principiilor care 

stau la baza cadrului de administrare, prin care societatea este condusa și controlata. 

Prevazute in regulamentele și procedurile interne, aceste principii determina eficacitatea 

mecanismelor de control adoptate cu scopul de a proteja și de a armoniza interesele tuturor 

categoriilor de participanți la activitatea desfașurata in cadrul companiei - acționari, 



administratori, directori, conducatori ai diverselor structuri ale societații, angajați, clienți, 

terți parteneri de afaceri și colaboratori, autoritați centrale și locale, etc. 

In conformitate cu principiile guvernanței corporative, BRK Financial Group respecta 

drepturile acționarilor sai in sensul desfașurarii activitaților intreprinse de societate in 

interesul acestora. Compania se preocupa in permanența de imbunatațirea comunicarii și 

relației cu acționarii, urmarind asigurarea unui tratament echitabil. Prin actul constitutiv al 

societații se reglementeaza drepturile acționarilor cu privire la acțiunile deținute și 

exercitarea acestora prin participarea la Adunarea Generala și cea Extraordinara a 

Acționarilor. De asemenea, actul constitutiv reglementeaza organul de conducere al 

companiei și modalitatea de administrare a acesteia.   

 

Consiliul de Administratie este format din 3 membri, domul Robert Danila ocupand functia 

de presedinte al Consiliului, domnul Gabriel Goia fiind vicepresedinte, iar domnul Sorin 

Constantin fiind membru. Conducerea executiva este asigurata, de Monica Ivan in calitate 

de director general si Razvan Rat in calitate de director general adjunct. 

Confictele de interese 

 

In ceea ce privește evitarea conflictelor de interese, BRK Financial Group aplica in mod activ 

proceduri solide care reglementeaza comenzile in numele clienților și le acorda prioritate in 

raport cu comenzile proprii ale companiei. Prioritatea menționata mai sus se regaseste 

detaliat in procedurile interne ale BRK Financial Group. 

 

Societatea raporteaza toate tranzacțiile semnificative efectuate ale BRK Financial Group 

conform reglementarilor și cele incheiate cu parțile afiliate la Bursa de Valori București cu 

scopul de a informa acționarii și alte parți interesate, și in conformitate cu normele in 

vigoare reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara. 

 

BRK Financial Group a efectuat demersurile adecvate pentru a evita potențialele conflicte de 

interese și a separat activitațile operaționale acolo unde a fost necesar. Secțiunea de 

gestionare a riscurilor detaliaza mai multe despre riscul de a intampina conflicte sau 

potențiale conflicte de interese din cauza naturii organizaționale și a sectorului operațional. 



Structura actionariatului 

BRK Financial Group este o societate pe actiuni, avand peste 7800 de actionari. Actiunile 

societatii sunt listate si tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti. SIF Muntenia detine 

18,47% dintre actiuni. 

Politica de transparenta 

 

In vederea asigurarii transparenței asupra activitații desfașurate și asupra situațiilor 

financiare, BRK Financial Group pune la dispoziția tuturor persoanelor interesate, prin 

intermediul comunicatelor transmise catre BVB și prin intermediul site-ului propriu, 

rapoartele anuale,  semestriale și trimestriale intocmite in conformitate cu standardele 

contabile aplicabile (IFRS). Rapoartele financiare anuale sunt prezentate atat la nivel 

individual, cat și consolidate. Rezultatele trimestriale și cele semestriale sunt prezentate 

doar in rapoarte individuale și neauditate. De asemenea, societatea publica și alte rapoarte 

curente cu privire la toate evenimentele importante ce au sau ar putea avea impact asupra 

imaginii și activitații societații conform prevederilor legale. 

Responsabilitatea sociala 

 

Implicarea in comunitate, susținerea valorilor comune de dezvoltare a societații romanești in 

ansamblu, au constituit pentru BRK Financial Group o preocupare constanta de-a lungul 

anului 2020. Urmand aceasta viziune, direcțiile strategice ale BRK Financial Group de 

implicare in viața comunitații au fost urmatoarele: Afilierea la "Asociația pentru Relații cu 

Investitorii la Bursa din Romania" (ARIR) in cursul anului 2019, precum și gradul tot mai 

ridicat de conformitate cu principiile de guvernanța corporativa ale ASF, BVB, confirma 

angajamentul BRK Financial Group de a fi cu adevarat o societate deschisa. 

BRK acorda o importanta ridicata sanatatii angajatilor, oferindu-le o asigurare de servicii 

medicale privata, in baza unui contract incheiat cu un furnizor de servicii medicale. 

Educatia financiara 

 

Educația financiara – este poate cea mai importanta direcție de implicare in comunitate, ca 

urmare a unei nevoi stringente de creștere a nivelului de educație financiara in randul 



populației active sau a tinerilor. Romania ocupa, din pacate un loc neonorant la acest capitol 

in randul țarilor europene, conform studiilor Eurostat, și de aceea, compania și-a ințeles 

misiunea de a ajuta tinerii in formare sa ia contact cu noțiunile și principiile de baza a 

piețelor financiare, in vederea consolidarii increderii in sistemul financiar. A fost primul an in 

care specialiști ai BRK Financial Group au fost parte, in calitate de mentori, in programul 

desfașurat in parteneriat cu ASF in randul elevilor claselor a VII-a și a XI-Ia, de educație 

financiara nebancara. Activitatea didactica s-a intensificat la inceputul anului 2020, insa 

ulterior, contextul creat de criza sanitara a dus la suspendarea programului. Feedback-ul 

elevilor a fost unul extrem de pozitiv, entuziasmul lor fiind garantul implicarii și pe viitor in 

acest program educațional. Cel mai probabil, programul va fi continuat de indata ce situația 

in ceea ce evoluția pandemiei va permite acest lucru. 

 

BRK Financial Group contribuie la educația financiara in randul studenților din Cluj-Napoca, 

oferindu-le acestora posibilitatea efectuarii, a stagiilor de practica și documentare in 

domeniul pieței de capital din Romania. Compania are o tradiție deja in a deschide 

oportunitați de cariera pentru absolvenții de profil care sunt interesați de piața financiara, 

media de varsta a angajaților proprii stand marturie in acest sens. Ca rezultat al acestei 

politici, o parte dintre cei care si-au inceput cariera in cadrul grupului BRK sunt in continuare 

membrii in echipa noastra. 

 

O alta linie abordata de societate a vizat dezvoltarea competențelor potențialilor investitori 

pe piața de capital și a clienților proprii prin participarea la conferințe adresate acestora, 

precum și prin dezvoltarea unor materiale de educație financiara pe website-ul propriu, 

tutoriale și webinarii, reunite sub cupola "Academia Broker". Participarea in calitate de 

partener al Bursei de Valori București la "Forumul investitorilor individuali", desfașurat in 16 

noiembrie 2019 la București a fost un succes atat pentru companie, cat și pentru domeniul 

in care activeaza aceasta.  

Sponsorizari de activitati sportive 

 

BRK incurajeaza un stil de viata sanatos, iar in acest sens am avut oportunitatea de a ne 

implica in diverse activitati, din care amintim "Sports Festival 2019" si "Sports Festival 

2020" Cluj-Napoca, susținerea turneului de tenis  "Sibiu Open 2019", precum și lansari de 

carte. BRK urmeaza linia institutiilor financiare international de a sponsoriza tenisul, numit si 

“Sportul Alb”.  



 

Direcția aceasta de susținere a evenimentelor de impact pentru comunitate va fi continuata 

cu siguranța și in anii urmatori. 

Responsabilitatea fata de mediu 

 

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA, acorda o atenție deosebita politicilor de protecție a 

mediului.  

In vederea protejarii mediului, ca parte a politicii responsabile de dezvoltare a SSIF BRK 

Financial Group, se are in vedere legislaţia in vigoare in Romania precum si normele 

Europene care reglementeaza politicile de protecţie a mediului de munca, de gestionare a 

deseurilor rezultate din activitate si de protecţie a spaţiilor de desfasurare a activitaţii. 

 

BRK are in vigoare proceduri prin care sunt reglementate modalitaţile de recuperare si 

reciclare a deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitaţii curente. Ca urmare a 

specificului activitaţii din cadrul SSIF BRK Financial Group, deseurile  rezultate  din  

activitate sunt in principal deseuri de hartie. Deseurile de hartie rezultate din activitatea 

curenta, este obligatoriu sa fie depozitate de catre angajaţi in spaţiile special indicate, 

urmand ca periodic persoana desemnata cu administrarea sediului sa asigure evacuarea 

acestora, in scopul utilizarii acestor deseuri pentru reciclare. 

 

Ca urmare a procedurilor interne implementate, cu scopul de a reduce consumul inutil de 

hartie si digitalizarea proceselor interne, in primele 11 luni ale anului 2020 consumul de 

hartie a scazut semnificativ. 
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