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 MEMORANDUM  

ÎNTOCMIT PENTRU ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE ÎN CADRUL SISTEMULUI MULTILATERAL DE 

TRANZACȚIONARE ADMINISTRAT DE BURSA DE VALORI BUCUREȘTI A ACȚIUNILOR ORDINARE, 

NOMINATIVE, LIBER TRANSFERABILE EMISE ÎN FORMĂ DEMATERIALIZATĂ  

 

Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. 

  

  Consultant Autorizat:                

       SSIF BRK Financial Group S.A.           

           

 

 

 

PREZENTUL DOCUMENT DE PREZENTARE NU A FĂCUT ȘI NU VA FACE OBIECTUL UNEI APROBĂRI DIN 

PARTEA AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ („ASF”) 

Potențialii investitori în societățile admise în cadrul SMT trebuie să fie în cunoștință de cauză cu privire la 

faptul că sistemul multilateral de tranzacționare este o piață pentru care există tendința să se atașeze un 

risc investițional mai ridicat decât pentru societățile admise la tranzacționare pe o piață reglementată. 

Aprobarea de către BVB a admiterii la tranzacționare a instrumentelor financiare care fac obiectul 

prezentului Memorandum nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o formă de apreciere a BVB cu 

privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta 

tranzacțiile care se vor încheia ulterior admiterii la tranzacționare. Bursa de Valori București S.A. nu este 

responsabilă pentru eventuale erori sau omisiuni din cadrul Memorandumului sau pentru orice alte decizii 

în legătură cu acestea. Decizia de admitere emisă de BVB certifică numai regularitatea Memorandumului 

în privința conformității cu cerințele de admitere prevăzute în Codul BVB – sistem multilateral de 

tranzacționare 

13 februarie 2023 
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NOTA CĂTRE INVESTITORI 

Informațiile conținute în acest Memorandum au fost furnizate de către Emitent. Emitentul declară că a 

depus toate diligențele necesare pentru a se asigura că toate informațiile din prezentul Memorandum 

sunt reale, exacte și corecte și nu induc în eroare în ceea ce privește aspectele semnificative. 

Memorandumul și  anexele acestuia, precum și situațiile financiare ale Emitentului au fost întocmite în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare. După verificarea acestui Memorandum și a anexelor 

acestuia, Emitentul își asumă răspunderea pentru conținutul său și confirmă realitatea, exactitatea și 

acuratețea informațiilor conținute în Memorandum și în anexe.  

Consultantul Autorizat (CA) a întreprins toate demersurile necesare în cadrul procedurilor de due diligence 

pentru a se asigura că, în conformitate cu documentele și informațiile puse la dispoziție de Emitent, 

informațiile cuprinse în Memorandum sunt conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să 

afecteze semnificativ conținutul Memorandumului.  

CA nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la performanțele și evoluția viitoare a Emitentului. Nimic 

din conținutul acestui Memorandum nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a CA 

asupra situației Emitentului și nici ca o consiliere juridică sau fiscală. Fiecare potențial investitor trebuie 

să facă o evaluare independentă prin propriile mijloace, care să nu fie bazată doar pe informațiile cuprinse 

în acest Memorandum. Emitentul și Intermediarul recomandă potențialilor investitori consultarea 

propriilor consilieri în ceea ce privește aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare.  

Nicio persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către CA să ofere alte informații sau să facă alte 

declarații sau aprecieri care nu sunt incluse în acest Memorandum. Difuzarea unor  informații, declarații 

sau aprecieri care nu sunt incluse în acest Memorandum vor fi considerate ca fiind făcute fără autorizarea 

Emitentului sau a CA, care nu își asumă nici o răspundere în acest sens. Informațiile care se regăsesc pe 

pagina de internet a Emitentului, pe orice pagină de internet la care se face referire în acest Memorandum 

sau pe orice pagină de internet la care se face trimitere directă sau indirectă de pe pagina de internet a 

Emitentului nu sunt încorporate prin referință în prezentul Memorandum și orice decizie de a subscrie 

acțiuni nu ar trebui să se bazeze pe aceste informații. 
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1. Persoane responsabile din partea Emitentului și a Consultantului Autorizat 

Informațiile prezentate în acest Memorandum, referitoare la „Societate” sau „Emitent” au fost furnizate de 

către Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A., persoană juridică română sub 

forma juridică a unei societăți pe acțiuni. Emitentul își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația 

română în vigoare și cu prevederile Actului Constitutiv. Sediul social al Emitentului este în Municipiul 

București, Splaiul Independenței nr. 111, Sector 5, societatea având codul unic de înregistrare 9557790 și 

numărul de ordine la Registrul Comerțului  J40/5065/1997,  

SSIF BRK Financial Group S.A., persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj 

sub nr. J12/3038/1994, Cod Unic de Înregistrare 6738423, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 119, 

reprezentată legal de dl. Răzvan Raț, Director General Adjunct, are calitatea de Consultant Autorizat (CA).  

Verificând informațiile, MIB, reprezentată legal de către domnul  Ștefan Prigoreanu- Președinte al Consiliului 

de Administrație și Director General, acceptă responsabilitatea pentru conținutul Memorandumului și 

declară că, după luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, informațiile furnizate despre Emitent 

sunt în conformitate cu realitatea și că nu conțin omisiuni sau declarații neadevărate, de natură să afecteze 

semnificativ conținutul acestuia.  

De asemenea, SSIF BRK Financial Group S.A., reprezentată legal de domnul Răzvan Raț, Director General 

Adjunct, acceptă responsabilitatea pentru conținutul Memorandumului și declară că, după luarea tuturor 

măsurilor rezonabile în acest sens, informațiile furnizate despre Emitent sunt în conformitate cu realitatea 

și că nu conțin omisiuni sau declarații neadevărate de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.  

2. Informații generale despre Emitent 

Denumire emitent Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. 

Număr de înregistrare la 
Registrul Comerțului 

J40/5065/1997 

Cod CAEN 6622 

Domeniul de activitate Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări 

Cod Unic de Înregistrare 9557790 

Cod LEI 787200WYTZDL2D67V730 

Sediu social Municipiul București, Splaiul Independenței nr. 111, Sector 5. 

Telefon 021.3303796 
0213303799 

E-mail  office@myinsurance.ro 

Adresa website https://www.myinsurance.ro/ 
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3. Informații despre instrumentul financiar al emitentului pentru care se solicită admiterea la 
tranzacționare 

Simbolul de tranzacționare MIB 

Codul ISIN ROV1FB29MU02 

COD FISN MILLENIUM/REGSHS RON0.28 

COD CFI ESVUFR 

Număr total IF 2.085.520 acțiuni comune, dematerializate 

Valoare nominală 0,28 lei 

Valoare emisiune 583.945,6 lei 

Data emisiune 27.10.2022 

Numar detinatori IF 57 

Free-float 21,46% 

4. Informații cu privire la oferta de instrumente financiare realizată în vederea admiterii la tranzacționare  
Acționarii societății Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. au aprobat în 

cadrul unei ședințe a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4 din 29.09.2022 realizarea unei 

majorări de capital prin emisiunea unui număr maxim de 347.587 acțiuni noi, ordinare, în forma 

dematerializată. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 4307 din 13.10.2022. 

Președintele Consiliului de Administrație al Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-

Reasigurare S.A. a stabilit prin decizia nr. 1 din 30.09.2022, ca BRK Financial Group S.A. să realizeze în 

perioada 13.10.2022-25.10.2022 plasamentul privat privind majorarea de capital. Prin decizia nr. 1 din 

30.09.2022 Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii a aprobat demersurile privind admiterea 

la tranzactionare a acțiunilor societății pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori 

Bucuresti. 

În cadrul plasamentului privat au fost subscrise un număr de 601.295 acțiuni ordinare cu o valoare nominală 

de 0,28 lei/acțiune. Prețul de subscriere în cadrul ofertei a fost de 12 lei/acțiune. Subscrierile au cumulat o 

valoare de 7.215.540 lei iar în cadrul ofertei au subscris un număr de 42 de investitori din care 32 persoane 

fizice și 10 persoane juridice. Capitalizarea anticiapată a societății înainte de listare este de 25.026.240 lei. 

La data Memorandumului majorarea de capital a fost avizată de către Autoritatea de Supraveghere 

Financiară (ASF), în cadrul entității de specialitate destinată Supravegherii pieței Asigurărilor din România. 

5. Informații cu privire la alte oferte de instrumente financiare derulate de emitent în perioada de 12 luni 
anterioare admiterii la tranzacționare 

 

Emitentul a mai realizat o majorare de capital cu un număr de 173.794 acțiuni noi în luna martie 2022, 

societatea mărindu-și astfel capitalul social cu valoarea nominală de 48.662,32 lei, de la valoarea de 

437.958,92 lei la valoarea de 486.621,24 lei. 

6.  Scurt istoric al emitentului  
MIB a fost fondată în 1997, desfășurându-și activitatea neîntrerupt de peste 25 de ani și având o evoluție 

ascendentă, an de an.   

Societatea oferă servicii de brokeraj în asigurări, fiind autorizată conform Legii 32/2000 și în baza avizului 

nr. 96/18.12.2001 emis de catre Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. 
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Societatea are implementate certificările ISO 9001 și ISO 27001. 

MIB este membru fondator ai Patronatului Român al Brokerilor de Asigurare ( www.prbar.ro ) și membru în 

Asociația Română de Franciza ( www.francizor.ro ) 

Evoluția veniturilor MIB din activitatea de brokeraj pentru perioada 2017 – 2022 

 
Sursa: Situații financiare Emitent 

MIB a înregistrat în ultimii 6 ani, respectiv în perioada 2017-2022 o evoluție pozitivă a veniturilor din 

intermedierea polițelor de asiguarare încheiate. 

Evoluția veniturilor din activitatea de brokeraj a MIB a înregistrat o creștere medie anuală de aproximativ 

20% pe perioada ultimilor 6 ani, astfel de la venituri de  aproximativ 19,25 mil. lei înregistrate în decursul 

anului 2017 MIB a înregistrat venituri de aproximativ 48,83 mil. lei în anul 2022 . 

 

Evoluția profitabilității MIB pentru perioada 2017-2022 
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Sursa: Situatii financiare Emitent 
 

Dinamica nivelului de profitabilitate al MIB, a înregistrat în ultimii 6 ani o creștere semnificativă, de 

la un profit net de 433.855 lei înregistrat în anul 2017 la aproximativ 2,51 mil. lei profit net în anul 2022. 

 

Dezvoltarea rețelei de parteneri francizați  

Decizia deschiderii de parteneri francizați acestora a fost susținută de obiectivul unei reprezentări regionale 

și naționale, pentru a face posibilă livrarea rapidă a serviciilor și asistență post vânzare a MIB pe întreg 

teritoriul României.  

 
Dezvoltarea rețelei teritoariale MIB: 

Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. este primul broker de asigurare din 
Romania care si-a dezvoltat o retea teritoriala in sistem franciza, incepand cu anul 2008, respectand  
legislatia din Romania cat si cea Europeana. Desi am avut peste 2000 de solicitari de parteneriat in ultimii 
14 ani, am avut privilegiul de a ne selecta cu atentie Partenerii astfel incat am acordat doar 130 de Francize, 
in present denumiti Parteneri Premium, intermediari secundari ( asistenti in brokeraj) in baza legislatiei 
specifice din asigurari. 
 
MIB are o prezență națională dezvoltată la nivelul unui număr de 79 de localități din 35 de județe. 
Mai jos este reprezentată grafic prezența teritorială la data de 30.06.2022. 
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7. Descrierea activității Emitentului  
 

Emitentul desfașoară activității servicii specifice sectorului de intermediere în asigurări, fiind 

autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiara în calitate de broker de asigurare prin autorizația  

nr. 96/18.12.2001. 

Principalele produse de asigurare intermediate de către Emitent vizează urmatoarele tipuri de produse de 

asigurare: 

• Asigurări de mijloace de transport terestru;  

• Asigurări de sănătate;  

• Asigurări de accidente;  

• Asigurări de viață; 

• Asigurări de mijloace de transport feroviar;  

• Asigurări de mijloace de transport aerian;  

• Asigurări de mijloace de transport maritim și fluvial; 

• Asigurări de bunuri în tranzit;  

• Asigurări de locuințe;  

• Asigurarea clădirilor și bunurilor aparținând persoanelor juridice;  

• Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule; 

• Asigurări de raspundere civilă generală; 

• Asigurări de raspundere profesionala;  

• Asigurări de credite; 

• Asigurări de garanții;  

• Asigurări de pierderi financiare;  

• Asigurarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor pentru cazurile de avarii accidentale;  

• Asigurarea lucrărilor de constructii-montaj și răspunderea constructorului;  

• Asigurarea culturilor agricole. 

 

Compania beneficiază de reprezentare la nivel național prin rețeaua de 130 de francize. Sediul central al 

societății este în Municipiul București, Splaiul Independenței nr. 111, Sector 5. 
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Emitentul își desfășoară activitatea și prestează servicii profesionale în piața asigurărilor comerciale din 

România, pentru următoarele categorii de clienți: 

An 2019 2020 2021 2022 

Categorie client Nr. clienți Nr. Clienți Nr. clienți Nr. clienți 

Clienți persoane juridice 15.900  16.250  16.750 
 

14.500 

Clienți persoane fizice 145.000 136.300 143.500 
 

135.000 

 

Portofoliul este echilibrat, aprox. 50% din primele intermediate fiind generate de clientii persoane juridice, 

iar cealalta jumatate de clientii persoane fizice. 

 

An 2019 2020 2021 

Cota de piață  2,19% 2,19%  2,42% 

Prime intermediate (lei) 158,269,997 173,019,738 232,509,782  

   Asigurări generale (lei) 156,027,611 170,258,639 230,909,861  

Poziția pe piață 10 10 9  

 

Activitatea companiei e concentrată pe oferirea de servicii și soluții complete în domeniul asigurărilor.  

Acest principiu este aplicat inclusiv prin parteneriatele externe cu asigurători de top precum BUPA, Allianz 

Care, IMG precum și cu brokeri internaționali specializați în aviație , cât și pe reasigurări. 

Structura veniturilor pe tipuri de produse, la nivelul anului 2022 
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Structura veniturilor pe asigurători la nivelul anului 2022 

 

MIB are expertiză pe toată gama de produse de asigurare Corporate 
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MIB oferă clienților toată gama de servicii de brokeraj, pentru toate tipurile de asigurări, incluzând: 

negocierea celor mai bune soluții de asigurare, inspecții de risc, emiterea polițelor, încasarea și virarea 

centralizată către toți asigurătorii parteneri, monitorizarea întârzierilor, extinderea sau restrângerea 

acoperirii, audit în asigurări, managemnetul riscului, monitorizarea și anunțarea necesității reînnoirii 

contractelor, oferirea de soluții optime accesate intern sau internațional. 

8. Informatii cu privire la structura capitalului social și a acționariatului Emitentului 
La data de 01.02.2023 capitalul social subscris și vărsat al Societății este în sumă de 583.945,6 lei, divizat în 
2.085.520 de acțiuni nominative emise în formă dematerializată cu o valoare nominală de 0,28 lei fiecare. 
Acțiunile sunt ordinare și conferă acționarului un singur vot (1 acțiune = 1 vot) în cadrul Adunărilor Generale 
ale Acționarilor. 

La data Memorandumului acțiunile sunt deținute de un număr de 57 de acționari iar societatea deține un 
număr de 81.683 acțiuni, reprezentând 3,916% din capitalul social în vederea realizării unui program de 
fidelizare a membrilor conducerii societatii („stock option plan”). 

Mai jos este reprezentată structura de acționariat la data de 01.02.2023: 

Nr. crt 
Acționari 

Procent deținut din capitalul 
social 

Număr acțiuni deținute 

1 Autonom International SRL 31.75% 662.240 

2 Prigoreanu Stefan Emanuel 14,23% 296.767 

3 Dimofte Tudor 11.74% 244.890 

4 Ivascu Dorin 9,99% 208.243 

5 Angheluta Alin Valentin 6,91% 144.019 

6 Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de 
Asigurare-Reasigurare S.A. 

3,92% 81.683 

7 Alți acționari 21,46% 447.678 

 Total 100% 2.085.520 

9. Societăți afiliate și procentul de acțiuni deținute 
 
MIB deține părți sociale într-un  procent de 100% din capitalul social al MIB SERVICES & SUPPORT SRL. 
 

Nr. 

crt. 

Denumire firma în care MIB sau 

acționarul principal MIB este asociat 

Procent 

deținut 
Domeniu de activitate Asociat 

1 MIB SERVICES & SUPPORT SRL 100% Activitati auxiliare 
intermedierilor financiare, 
exclusiv activitati de 
asigurari si fonduri de 
pensii 

Millenium Insurance 

Broker (MIB) Broker de 

Asigurare-Reasigurare 

S.A. 
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Societatea ATM Ventures S.R.L. care deține actiuni în cadrul Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de 
Asigurare-Reasigurare S.A. are următoarele participatii: 

Nr. 

crt. Societate PROCENT DETINERE 

1 AUTONOM PROTECT SRL 80.00% 

2 BLUEBERRY MUFFIN SRL 20.00% 

3 CLOCKWISE SRL 100.00% 

4 CLOUD KITCHEN SRL 20.00% 

5 DIGITAL INTELLIGENCE PARTNERS SRL 10.04% 

6 ECOM CENTRUL LOGISTIC SRL 20.00% 

7 EDOCTI LAB SRL 20.00% 

8 EU VALETING SERVICES SRL 12.00% 

9 GLOBAL RESOLUTION EXPERTS SA 1.77% 

10 GTM MANAGING SERVICES SA 9.50% 

11 IMPACT HUB HOLDING SRL 38.75% 

12 INTELLIGENT PROJECTS SRL 20.00% 

13 Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.  3.10% 

14 PAVALASCU RISK CONSULTANTS SRL 25.00% 

15 ROCA X START-UP SA 4.26% 

16 SIMPLE CAPITAL SRL 10.02% 

17 SOUTHERN PROPERTIES SRL 20.00% 

18 TRANSILVANIA ROOF CENTER SA 30.14% 

19 SOFTBINATOR TECHNOLOGIES SA pana in 1% 

20 RHINO SERVICES & EVENTS SRL 10.10% 

21 ALPHA SOFTWARE PROVIDERS S.R.L. 40.00% 

 

Societatea Autonom International care deține acțiuni în cadrul Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de 
Asigurare-Reasigurare S.A. are următoarele participații: 

Nr. 

crt. COMPANIE PROCENT DETINERE 

 AUTONOM SERVICES SA 98,00% 

 STEFAN SI COMPANIA SRL            99,00% 

 VEHICLE MANAGEMENT  SYSTEMS  90,00% 

 AUTONOM ASSISTANCE 50,00% 

 CARCENTRIC SRL  70,00% 

 Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. 31,75% 

 AUTONOM HUNGARY KFT               100,00% 
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10.  Informații cu privire la conducerea societății  
Conducerea societății este asigurată de o echipă cu o pregătire economică solidă si cu multă experiență în 
afaceri. 
 

 
 
Membrii Consiliului de administrație:   

 
▪ Dan George Ștefan - membru în Consiliul de Administrație MIB și Fondator al Grupului Autonom. 

 

 
 
 

▪ Alin Valentin Angheluță - membru al Consiliului de Administrație MIB, Conf.univ.dr. în cadrul 
Facultății de Marketing, ASE București. 

 
 
 

După absolvirea unui program de masterat în Franta și un job de consultant 

într-o companie multinațională în aceeași țară timp de 4 ani, Dan Ștefan a 

revenit în România și dezvoltă, alături de fratele său, Marius Ștefan, Grupul 

Autonom, liderul pieței de mobilitate din România.  

În prezent este membru în Board of Advisors în mai multe companii 

antreprenoriale românești de succes. 

 

 

Absolvent al unui program de doctorat în Marketing la Academia de Studii 

Economice și al unui stagiu post-doctoral la universitatea ISCTE Lisabona din 

Portugalia, a urmat o carieră universitară la ASE, iar între 2016-2020 a fost 

decan al Bucharest Business School, facultatea din cadrul ASE care gestionează 

programele de Executive MBA.  

Este consultant în marketing, strategie și M&A. 

 

Conducerea societății este realizată de domnul Ștefan Emanuel Prigoreanu, 
Președintele Consiliului de Administrație al MIB și Director General MIB.  Cu 
o experiență de peste 20 de ani în asigurări, și peste 6 ani în pensii private 
(fost Membru al Consiliului CSSPP, entitate integrată acum în ASF), dl. 
Prigoreanu este absolvent al programului Executive MBA Romano-Canadian. 
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Conducerea executivă a societății: 
Camelia Vartic - Director Executiv & CFO 
Carmen Jecan - Director Economic MIB 
Gabriel Cristescu –Director Corporate 

11.  Detalii cu privire la angajații Emitentului 
Activitatea MIB este asigurată de 18 de salariați si 3 membri CA la data de  01.02.2023, structura personalului 
MIB era conform tabelului de mai jos: 

 

 

 

Compania pune accent pe planurile de carieră și programele de motivare și dezvoltare profesională a 
angajaților, fapt ce a dus la menținerea relațiilor de colaborare la peste 10 ani în cazul a peste 50% din 
angajați. Vechimea medie pentru angajații societății este de 8,5 ani. 

12.   Cota de piață și principalii competitori 
În primele 9 luni ale anului 2022, societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF și sucursalele 

prezente pe piața din România au subscris prime brute în valoare de aproximativ 13,4 miliarde lei, în creștere 
cu 28% față de perioada similară din anul precedent. Piața asigurărilor din România rămâne orientată spre 
activitatea de asigurări generale, ce deține o pondere de 83% din totalul primelor brute subscrise de 
societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF.  

Piața asigurărilor generale rămâne dominată de asigurările auto, astfel încât acestea, incluzând clasa A3 
(Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare) și clasa A10 (Asigurări de răspundere 
civilă auto, inclusiv răspunderea transportatorului), reprezintă aproximativ 77% din totalul primelor brute 
subscrise pentru activitatea de asigurări generale și 64% din totalul primelor brute subscrise de societățile 
de asigurări în primele 9 luni ale anului 2022. 
       Volumul primelor brute subscrise pentru segmentul asigurărilor de viață a depășit nivelul de 2 miliarde 
lei, fiind susținut de creșterea cu circa 7% a subscrierilor pentru clasa C1 (Asigurări de viață, anuități și 
asigurări de viață suplimentare). 
        Asigurările de sănătate au continuat să înregistreze o dinamică pozitivă în primele 9 luni ale anului 2022, 
cu un volum al subscrierilor de peste 509 milioane lei, în creștere cu aproximativ 33% față de aceeași 
perioadă a anului 2021 (384 milioane lei), deținând o pondere de 4,22% în totalul primelor brute subscrise 
de societățile autorizate și reglementate de ASF.   

Conform raportului ASF privind evoluția pieței asigurărilor în primele 9 luni ale anului 2022, valoarea 
primelor distribuite de companiile de brokeraj s-a situat la peste 9 miliarde lei, în creștere cu aproximativ 
37% față de aceeași perioadă a anului 2021. Dinamica pozitivă se datorează atât creșterii volumului de prime 
distribuite pentru activitatea de asigurări generale (+38%), cât și pentru segmentul asigurărilor de viață 
(+18%). Astfel, companiile de brokeraj au distribuit circa 75% din volumul total al primelor brute subscrise 
de asigurători pentru cele două categorii de asigurare, ponderea cea mai mare fiind înregistrată de 
asigurările generale pentru care gradul de distribuție a fost de aproximativ 88%. Dacă se iau în calcul doar 
primele distribuite pentru societățile autorizate în România, gradul de distribuție la 30.09.2022 a fost de 
67%, respectiv 78% pentru activitatea de asigurări generale și circa 13% pentru asigurările de viață.  

 

Categoria de personal Număr de salariați 

Management 3 (+3 membri CA) 

Administrativ/Suport 14 

Vânzări 1 

Total 18 (+3 membri CA) 
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La sfârșitul lunii septembrie 2022, figurau înregistrați în evidențele Autorității de Supraveghere 
Financiară un număr de 273 de companii de brokeraj, din care 268 de societăți active, 2 societăți cu 
activitatea interzisă temporar și 3 societăți cu activitatea suspendată. 

Conform ultimului raport emis de către ASF (cu datele aferente la primele 9 luni din anul  2022), 
MIB ocupă locul 9 în topul brokerilor de asigurări, , iar obiectivul conducerii societății este să se claseze în 
primele 5 societăți în clasamentul general al companiilor de brokeraj în asigurări.   
      

 
                                                                                           Sursa:Raport ASF piața asigurărilor trimestrul III 2022 

 

                        
                                                                                           Sursa:Raport ASF piața asigurărilor trimestrul III 2022 
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                                                                                           Sursa:Raport ASF piața asigurărilor trimestrul III 2022 
 
 

 
                                                                                           Sursa:Raport ASF piața asigurărilor trimestrul III 2022 
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                                                                                           Sursa:Raport ASF piața asigurărilor trimestrul III 2022 

13.   Detalierea structurii veniturilor pe segmente de asigurări și tipuri de parteneriate 
 
Detalierea structurii de afaceri a MIB din ultimii 3 ani (2020-2022) 

Nr.crt 
Primii 5 parteneri dupa ponderea in Total 

Venituri in anul 2022 
Valoare neta (lei) Pondere în total Venituri 

1 Client 1 6.420.000 13,1% 

2 Client 2 1.610.000 3,3% 

3 Client 3 340.000 0,7% 

4 Client 4 283.000 0,6% 

5 Client 5 210.000 0,4% 

Total Venituri în anul 2022 48.828.842 18,1% 

Nr.crt 
Primii 5 parteneri dupa ponderea in Total 

Venituri in anul 2021 
Valoare neta (lei) Pondere în total Venituri 

1 Client 1 3.985.835 10,3% 

2 Client 2 1.098.050 2,9% 

3 Client 3 182.998 0,5% 

4 Client 4 178.239 0,5% 

5 Client 5 160.997 0,4% 

Total Venituri în anul 2021 38.568.847 14,1% 
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Veniturile, în valoare de 38.568.847 lei la nivelul anului 2021, a fost  realizată în procent de 99,8% 

din încasările aferente polițelor vândute iar ponderea primilor 5 clienti in total venituri este de aproximativ 

14%.  În anul 2020, portofoliul de clienți MIB are o dispersie mare, în cadrul portofoliului nu sunt clienți care 

să genereze o pondere mai mare de 3% din Cifra de Afaceri:   

Nr. crt. 
Primii 5 parteneri dupa ponderea in Total 

Venituri din anul 2020 
Valoare neta (lei) Pondere în total Cifra Afaceri 

1 Client 1 820.000 2,80% 

2 Client 2 272.173 0,90% 

3 Client 3 208.145 0,70% 

4 Client 4 198.224 0,70% 

5 Client 5 158.476 0,50% 

Total Venituri în anul 2020 
29.116.417 5,6% 

După cum se observă, dispersia volumului de afaceri pe clienți este bună, asigurând companiei o stabilitate 

ridicată, aceasta neputând fi afectată semnificativ în cazul în care ar pierde unul sau mai mulți  clienți mari.  

14.  Furnizori și contracte semnificative  

Situația principalilor furnizori se prezintă astfel, toti fiind francizați MIB: 

Anul 2019 2020 2021 2022 

Nr.crt 
Valoare 

netă 

Ponder
e în 
total 

achiziții 

Valoare 
netă 

Pondere 
în total 
achiziții 

Valoare netă 

Ponder
e în 
total 

achiziții 

Valoare netă 
Pondere în 

total 
achiziții 

Furnizor 1 1.300.337 4,9% 1.357.285 4,9% 3.036.973 8,4% 4.398.010 9,5% 

Furnizor 2 813.257 3,1% 880.271 3,2% 1.337.686 3,7% 1.798.795 3,9% 

Furnizor 3 560.728 2,1% 737.964 2,7% 1.110.000 3,1% 1.749.133 3,8% 

Furnizor 4 447.889 1,7% 569.351 2,0% 1.077.584 3,0% 1.501.270 3,3% 

Furnizor 5 407.950 1,5% 461.889 1,7% 568.991 1,6% 1.327.408 2,9% 

Total  13,3%  14,5%  19,8% 
      23,4% 
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15. Principalii indicatori tehnico-operaționali 

Evoluția primelor intermediate de principalii parteneri (francizați) în perioada 2019-2022 
Nr
. 

cr. 

Denumire punct de lucru 
(birou de asigurare 

francizat) 

2019 2020 2021 2022 

Prime intermediate  
(mii lei) 

Prime intermediate  
(mii lei) 

Prime intermediate 
(mii lei) 

Prime i ntermediate 
(mii lei) 

1 Francizat 1 7.571 8.550    13.915  21.2 

2 Francizat 2 7.297 7.617    13.048  11.6 

3 Francizat 3 5.469 7.218      8.089  10 

4 Francizat 4 5.311 6.160      7.569  9.5 

5 Francizat 5 3.925 5.695      7.368  9.25 

6 Francizat 6 3.978 4.177      6.823  8.2 

7 Francizat 7 3.496 4.107      5.590 7.1 

8 Francizat 8 3.657 3.800      5.534 6.9 

9 Francizat 9 3.446 3.654      5.328 6.0 

10 Francizat 10 3.120 3.650      5.264  6.0 

 Total prime  
158.270 173.020 232.510 300.897 

 % top 10 din total prime 
29,9% 31,6% 33,8% 31,8% 

16.  Scurtă descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile și gradul de îndatorare al societății 

Descrierea  rezultatelor financiare 2019-2022 

RON 2019 2020 2021 2022 

Imobilizări necorporale 70.210 89.194 90.700 616.679 

Imobilizări corporale 64.450 164.181 136.583 199.531 

Imobilizări financiare 24.360 30.876 107.251 107.251 

Active imobilizate total 165.536 284.251 334.534 923.461 

Stocuri 0 0 0 0 

Creanțe 1.636.515 1.415.242 1.076.883 2.382.367 

Casa și conturi la bănci 368.826 1.608.828 3.585.909 4.920.804 

Investitii pe termen scurt 102.731 121.298 860.920 5.144.202 

Active circulante total 2.108.072 3.145.368 5.523.712 12.447.373 

Cheltuieli în avans 6.733 42.105 34.710 40.202 

Total active 2.280.341 3.471.724 5.892.956 13.411.036 

Datorii curente 338.493 784.866 2.183.646 4.262.243 

Datorii pe termen lung 0 37.413 15.080 0 

Datorii totale 338.493 822.279 2.198.726 4.262.243 

Capitaluri proprii 1.941.848 2.648.927 3.693.703 9.147.743 

Capitaluri total 1.941.848 2.648.927 3.693.703 9.147.743 

Provizioane și venituri în avans 0 518 527 1050 

Total Pasive 2.280.341 3.471.724 5.892.956 13.411.036 
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Imobilizări necorporale (date preliminare 31.12. 2022) 

Imobilizările necorporale sunt recunoscute la costul de achiziție, în cazul activelor care sunt înregistrate prin 
cumpărare. Activele care sunt înregistrate prin aport la capitalul social sunt evaluate la valoare justă. 
Valoarea preliminară a imobilizărilor necorporale aferente anului 2022 este de 616.679 lei în creștere față 
de nivelul raportat la sfârșitul anului 2021, respectiv 90.700 lei. 
 
Imobilizările corporale (date preliminare 31.12. 2022)  
Imobilizările corporale sunt acele active pe care societatea le deține pe o perioadă mai mare de un exercițiu 
financiar. La 31 decembrie 2022 valoarea imobilizărilor corporale MIB era de 199.531 lei în scădere cu 
aproximativ 20% față de anul 2021, când societatea a raportat imobilizări corporale în valoare de 136.583 
lei. 

Imobilizări financiare (date preliminare 31.12. 2022) 

Imobilizările financiare se referă la participațiile pe termen lung și la acțiunile deținute în societăți afiliate. 
Acestea sunt recunoscute la cost de achiziție sau la valoarea determinată prin contractul de dobândire a 
acestora, împreună cu ajustările cumulate pentru pierderile de valoare. Valoarea imobilizărilor financiare 
aferente anului 2022 este de 107.251 lei valoare nemodificata fata de anul 2021. În anul 2020, MIB a 
raportat imobilizări financiare în valoare de 30.876 lei,  în creștere cu 26% față de anul  2019 , când 
societatea a raportat imobilizări financiare în valoare de 24.360 lei.  

Astfel, activele totale imobilizate ale societății au însumat valoarea de 923.461 lei in crestere fata de anul 
2021 cand au inregistrat valoarea de 334.534 lei.i 2021,   în creștere față de anii 2020 și 2019 când nivelul 
activelor imobilizate înregistra valoarea de 284.251 lei respectiv 165.536 lei. 

Creanțe (date preliminare 31.12. 2022) 

Creanțele reprezintă sumele bănești pe care compania urmează să le primească în urma vânzării produselor. 
Creanțele pot fi supuse ajustărilor și provizioanelor pentru deprecierea creanțelor, în funcție de caz. Nivelul 
crențelor înregistrat de către societate este într-un trend descendent plecând de la valoarea de 1.636.515 
lei înregistrat la sfârșitul anului 2019 și ajungând la nivelul de 1.076.883 lei la datat de 31 decembrie 2021. 
La sfarsitul anului 2022 creantele au crescut la nivelul sumei de 2.382.367 lei. 
Casa și conturi la bănci – (date preliminare 31.12. 2022) 

 Aceste sume reprezintă disponibilitățile bănești pe care compania le are efectiv la momentul raportării. 
Resursele respective sunt folosite pentru activitățile curente ale societății și pentru investiții în dezvoltarea 
activității și tehnologiilor folosite. Valoarea disponibilităților bănești ale societății este în continuă creștere 
în ultimii 3 ani de la valoarea de 368.826 lei la 31 decembrie 2019, până la valoarea de 4.920.804 lei 
raportată pentru 2022. 

Activele circulante totale ale societății la data de 31 decembrie 2022 au fost în valoare de 12.447.373 lei.  

Cheltuieli în avans (date preliminare la 31.12.2022) 

Acestea reprezintă cheltuieli efectuate în exercițiul financiar curent, dar pentru care compania va înregistra 
un beneficiu în exercițiile financiare următoare. Cheltuielile în avans au înregistrat creșteri anuale constante 
însă au o valoare relativ scăzută comparativ cu celelalte poziții bilanțiere. 
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Capital subscris vărsat (date preliminare la 31.12.2022) 

Reprezintă aportul acționarilor la capitalurile societății. În anul 2021, societatea a raportat un capital 
subscris vărsat în valoare de 486.621 lei.  

Capitaluri proprii (date preliminare la 31.12.2022) 

Capitalurile proprii sunt resursele financiare atrase de la proprietari, precum și cele constituite din profiturile 
obținute sau dreptul titularilor de patrimoniu asupra activelor societății, după scăderea tuturor datoriilor. 
La 31 decembrie 2022 valoarea capitalurilor proprii ale societății sunt de 9.147.743 lei, în creștere cu 
aproximativ 147% față de nivelul înregistrat în anul 2021. 

Cont de profit și pierdere în varianta sintetică: 2019 – 2021 si preliminare la 31.12.2022 

RON 2019 2020 2021 2022 
(preliminare 
neauditate) 

Cifra de afaceri neta 27.213.309 29.074.101 38.496.371 49.036.603 
Venituri din activitate de 
distribuție  

27.213.309 29.074.101 38.483.530 49.038.547 

Alte venituri din exploatare 32.300 30.942 44.533 21.443 
Total venituri exploatare 27.245.609 29.105.043 38.528.063 49.059.990 
Cheltuieli privind serviciile prestate 
de terți 

2.523.846 2.131.522 2.080.823 2.338.070 

Cheltuieli cu materialele 
consumabile si materialele de 
natura obiectelor de inventar 

151.036 55.776 88.481 110.562 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si 
varsaminte asimilate 

34.172 30.914 40.188 53.822 

Cheltuieli cu personalul 972.675 1.136.058 1.360.315 1.565.155 
Cheltuieli privind sumele datorate 
asistenților și asistenților auxiliari 

22.656.648 24.096.803 32.359.240 41.626.886 

Alte cheltuieli de exploatare 42.830 46.154 94.717 160.362 
Ajustări de valoare privind 
imobilizările corporale şi 
imobilizările necorporale 

70.281 83.136 124.786 169.631 

Ajustări de valoare privind activele 
circulante 

193.483 202.065 124.626 166442 

Ajustări privind provizioanele -10.277 0 0 0 
Total cheltuieli exploatare 26.634.694 27.782.428 36.273.176 46.190.930 
Rezultat din exploatare 610.915 1.322.615 2.254.877 2.869.060 
Venituri financiare: 7.550 11.374 40.784 200.676 
Cheltuieli financiare -8.302 -10.822 23.147 114.539 
Rezultat Financiar 15.852 22.196 17.637 86.137 
Venituri Totale 27.253.159 29.116.417 38.568.847 49.260.666 
Cheltuieli Totale 26.626.392 27.771.606 36.296.323 46.305.469 
Rezultat Brut 626.767 1.344.811 2.272.524 2.955.197 
Impozit pe Profit 114.496 202.302 353.141 438.358 
Rezultat Net 512.271 1.142.509 1.919.383 2.516.839 
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Venituri din exploatare (date preliminare la 31.12.2022) 

Veniturile din exploatare se referă la suma veniturilor înregistrate de societate în urma desfășurării tuturor 
activităților. Conform situațiilor financiare aferente anului 2022, societatea a înregistrat venituri din 
exploatare în valoare de 49.059.990 lei in crestere cu 27,34% fata de anul 2021 cand au inregistrat valoarea 
de 38.528.063 lei. În anul 2020, societatea a raportat venituri totale din exploatare în valoare de 29.105.043 
lei, reprezentând o creștere de aproximativ 7% față de exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 
2019, atunci când societatea a raportat venituri totale din exploatare în valoare de 27.245.609 lei. Creșterea 
medie anuală a veniturilor din exploatare pentru perioada 2019-2021 este de aproximativ 20%. 

Cheltuieli de exploatare (date preliminare la 31.12.2022) 

Acestea reprezintă suma cheltuielilor înregistrate de societate în urma desfășurării tuturor activităților. 
Potrivit situațiilor financiare preliminare aferente anului 2022, societatea a înregistrat cheltuieli din 
exploatare în valoare de 49.190.930 lei in crestere cu 27,34% fata de anul 2021 cand au fost de 36.273.176 
lei. În anul 2020, societatea a raportat cheltuieli de exploatare în valoare de 27.782.428 lei, însemnând o 
creștere de aproximativ 4% față de anul 2019, atunci când societatea a raportat cheltuieli de exploatare în 
valoare de 26.634.694 lei.  

Veniturile și cheltuielile financiare (date preliminare la 31.12.2022) 

Veniturile și cheltuielile financiare reprezintă acele venituri și cheltuieli care sunt generate de active 
financiare. Valoarea acestor tipuri de venituri au o pondere scăzută în totalul veniturilor, de aproximativ   
0,41% din valoarea totală a veniturilor societății. Valoarea veniturilor financiare aferente anului 2022 este 
de 200.676 lei. În anul 2021 au fost înregistrate venituri financiare în sumă de 40.784 lei, iar în anul 2020 si 
2019 au fost înregistrate venituri financiare în valoare de 11.374 lei respectiv 7.550 lei. 
Valoarea cheltuielilor financiare aferente anului 2022 este de 114.539 lei. 

Profit net (date preliminare la 31.12.2022) 

Profitul net aferent anului 2022 este de 2.516.839 lei in crestere cu aproximativ 31% fata de profitul net 
aferent anului 2021 in valoare de 1.919.383 lei. 

Structura datoriilor totale la data de 31.12.2021, respectiv 31.12.2022 (date preliminare): 

Datoriile sunt pe termen foarte scurt si reprezintă rezultatul activității curente/operaționale. 

La data de 31.12.2022 societatea nu avea contractate împrumuturi bancare. 

RON dec.21 dec.22 
(preliminare) 

Datorii  2.198.726 4.262.243 

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente 38.018 15.078 

Datorii legate de activitatea de distribuție 1.653.019 3.597.490 

Datorii în legătură personalul 62.966 69.045 

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului 242.885 120.225 

Alte Datorii 201.838 460.405 
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Gradul de îndatorare al societății:- pe baza rezultatelor preliminare la 31.12.2022 

Mai jos este prezentată o estimare a gradului de îndatorare a societății prin raportarea datoriilor la totalul 

activelor societății. 

An 2019 2020 2021 2022 
(preliminare) 

Grad îndatorare:  
(Datorii Totale /Total active) 

14,84% 23,69% 37,31% 31,78% 

 
Gradul de îndatorare al societății 37,31% la 31 decembrie 2021 si 31,78% la data de 31 decembrie 2022. 

Declarație referitoare la politica și practica privind prognozele 

Emitentul va furniza informații privind posibilitatea de realizare a prognozelor financiare în fiecare raport 
periodic. Emitentul va publica un raport curent cu ajustări la prognozele financiare pentru fiecare an pentru 
care s-au făcut prognoze, dacă cel puțin unul din elementele prognozate diferă cu cel puțin 20% față de 
elementul inclus în prognoză. 

Declarație referitoare la politica și practica privind dividendele 

În stabilirea politicii de dividend, Emitentul va ține cont de nevoile de finanțare ale companiei, de implicarea 
acesteia în noi proiecte sau posibile achiziții, urmărindu-se un echilibru între politica de investiții și cea de 
dividende, dar și de așteptările investitorilor. Conform Actului Constitutiv, profitul poate fi repartizat sub 
formă de dividende, în temeiul hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. 

17. Implementarea principiilor de Guvernanță Corporativă aplicabile SMT 
Societatea Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. este o societate 

antreprenorială, iar actualmente societatea are un consiliu de administrație format din 3 membrii. 

Directorul General al societății gestionează relația cu investitorii.  

Întrucât M.I.B. are planuri privind dezvoltarea afacerii și consolidarea poziției în sectorul de brokeraj 

în piața asigurărilor, va avea în același timp în plan dezvoltarea comunicării cu investitorii și informarea 

acestora cu privire la standardele de guvernanță corporativă aplicate și a strategiilor de dezvoltare atât prin 

intermediul mijloacelor media cât și prin intermediul rapoartelor curente puse la dispoziție investitorilor 

prin Bursa de Valori București. 

 Cerința de îndeplinit Mod de îndeplinire 

Responsabilități  

B.3. Auditurile interne trebuie efectuate de  către  o  
divizie separată structural (departamentul de  audit 
intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei 
entități terțe independente. 

Auditul intern al societatii este realizat de o 
societate independenta. 

D.3. Societatea va adopta o politică în legătură cu 
previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. 
Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor 
studii ce vizează stabilirea impactului global al unui 
număr de factori privind o perioadă viitoare (așa 
numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecție 

Societatea va analiza daca este cazul sa adopte 
o politica in legatura cu previziunile ce vizează 
stabilirea impactului global al unui număr de 
factori privind o perioadă viitoare. 
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 Cerința de îndeplinit Mod de îndeplinire 

are  un  nivel  ridicat de incertitudine, rezultatele 
efective putând diferi în mod semnificativ 
de previziunile prezentate inițial. Politica privind 
previziunile va stabili frecvența, perioada  avută  în  
vedere și conținutul previziunilor. Daca sunt 
publicate, previziunile pot fi incluse numai în 
rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. 
Politica privind  previziunile  va  fi  publicată pe pagina 
de internet a societății. 

D.4. Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu 
trebuie să limiteze participarea acționarilor la 
adunările generale și exercitarea drepturilor 
acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, 
cel  mai  devreme,  începând cu următoarea adunare 
a acționarilor. 

Societatea va respecta regulile Adunarii 
generale ale actionarilor. 

D.5. Auditorii externi vor  fi  prezenți la adunarea 
generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt 
prezentate în cadrul acestor adunări. 

Societatea va convoca Auditorul extern la 
adunarea generala a actionarilor atunci cand 
sunt prezentate rapoartele periodice. 

D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist 
financiar poate participa la  adunarea  acționarilor în 
baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. 
Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la 
adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului 
în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens. 

Societatea este de acord cu participarea 
oricarui specialist, consultant, expert sau 
analist la adunarea actionarilor. 

D.8. Rapoartele financiare trimestriale și 
semestriale vor include informații atât în limba 
română, cât și în  limba  engleză  referitoare la factorii 
cheie care influențează modificări în nivelul 
vânzărilor, al profitului  operațional,  profitului net și 
al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un 
trimestru la altul, cât și de la un an la altul. 

Rapoartele anuale sunt in limba romana. 

18.  Planul de dezvoltare al afacerii 
Pe termen mediu și lung, MIB SA are ca obiectiv clasarea în top 5 brokeri din punct de vedere al volumului 
de prime intermediate și al veniturilor realizate, fără a afecta rata de profitabilitate. 
 
Acționarii societății precum și managementul MIB intenționează ca societatea să înregistreze o creștere 
organică, provenind de la partenerii existenți (francizați) și clienții existenți, rata de retenție a clienților fiind 
de aprox. 85%. O mare parte dintre francizații importanți din punct de vedere al volumelor primelor 
intermediate au devenit și acționari MIB, ceea ce nu poate decât să consolideze eforturile de dezvoltare a 
afacerii. 
 
Eforturile de dezvoltare a afacerii se vor concentra pe mai multe direcții: 

- Cresterea volumelor de prime intermediate și păstrarea unor relatii bune cu asiguratorii, chiar în 
conditiile creșterii puterii de negociere a MIB privind comisioanele acordate 

- O mai bună reprezentare geografică, mai ales în județele cu volume mari de prime 
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- Atragerea de noi parteneri / francizați, inclusiv prin activități de tip M&A (suntem deja in discutii cu 
cativa brokeri mai mici) 

- Atragerea de noi clienți, atât pe segmentul corporate, cât și pe cel de retail 
- Focusul pe vânzarea produselor de asigurare facultative non-auto 
- Dezvoltarea departamentului Corporate 
- Dezvoltarea liniei de business reasigurari și întărirea parteneriatelor cu asiguratori externi 
- Conceperea unor noi produse de asigurare în parteneriat cu firmele de asigurări (MIB este unul 

dintre puținii brokeri care are avizul ASF pentru o astfel de abordare) 
- Intermedierea altor produse financiare complementare (produse IFN, pensii private, leasing 

operațional etc.) 
- Trainiguri periodice pentru francizați și agenții acestora 
- Eficientizarea activităților în back-office, digitalizarea proceselor interne, realizarea unor economii 

de scală care să contribuie la creșterea profitabilității etc.  
Sursele financiare atrase vor fi utilizate pentru a atrage brokeri mai mici, pentru digitalizarea activitatii 
și pentru promovarea unor noi produse de asigurări. 

19. Factori de risc 
O investiție în acțiuni implică un grad ridicat de risc. Înainte de a lua decizia de a cumpăra acțiunile oferite, 
investitorii trebuie să analizeze cu atenție următoarele informații referitoare la riscuri, precum și informațiile 
cuprinse în celelalte secțiuni ale Documentului de Prezentare. Oricare dintre factorii de risc prezentați mai 
jos, separat sau împreună, ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității, situației financiare 
și a rezultatelor activității Emitentului și asupra prețului de tranzacționare al Acțiunilor.  

Emitentul a realizat o descriere a riscurilor și a incertitudinilor pe care le consideră ca fiind importante, însă 
este posibil ca aceste riscuri și incertitudini să nu fie singurele cu care Emitentul se confruntă. Riscuri și  
incertitudini suplimentare, inclusiv cele despre care Emitentul nu are cunoștință în prezent sau pe care 
acesta le consideră nesemnificative, ar putea avea efectele prezentate mai sus.  

Potențialii investitori ar trebui să aibă cunoștință de faptul că valoarea acțiunilor și  orice venit rezultat din 
acestea este posibil să nu se materializeze sau să scadă și că investitorii pot pierde întreaga investiție inițială 
sau o parte din aceasta. Astfel, potențialii investitori ar trebui să acționeze cu mare atenție atunci când 
evaluează riscurile implicate și ar trebui să decidă individual dacă o astfel de investiție este oportună, având 
în vedere factorii de risc prezentați.  

Potențialii investitori ar trebui să rețină că  riscurile descrise mai jos nu sunt singurele riscuri cu care se 
confruntă Emitentul. Emitentul a descris doar riscurile legate de activitatea, operațiunile, situația financiară 
sau perspectivele pe care le consideră semnificative și de care are cunoștință în prezent. Pot exista și alte 
riscuri suplimentare pe care Emitentul nu le consideră a fi semnificative în prezent sau de care nu are încă 
cunoștință. Potențialii investitori ar trebui să citească despre acești factori de risc și   despre celelalte 
informații detaliate cuprinse în acest Document de Prezentare pentru a-și forma propria opinie înainte de a 
lua decizia de investiție. 

Riscul de instabilitate politică, revolte sau război: 

Instabilitatea politică poate duce la amânarea aplicării unor reforme structurale menite să susțină o 
dezvoltare durabilă a economiei României și să favorizeze crearea unei infrastructuri economice și financiare 
menite să sporească atractivitatea investițiilor străine directe și/sau de portofoliu. O percepție negativă 
asupra clasei politice românești poate influența volumul, caracterul și structura investițiilor din România. 
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Instabilitatea Ia nivel politic poate avea un efect negativ semnificativ asupra încrederii investitorilor, asupra 
gradului de lichiditate și a capitalizării bursiere.  

Actualele tensiuni geopolitice și impactul semnificativ al acestora în economiile regionale precum și 
îngrijorările privind evoluția piețelor energetice pot genera efecte negative asupra piețelor financiare și 
implicit asupra cotațiilor societăților tranzacționabile sau pot genera chiar blocaje și întreruperi în sesiunile 
de tranzacționare ale Bursei de Valori București.  

Riscul aferent mediului economic: 

În ultimul an, sectorul financiar european s-a confruntat cu o criză a datoriei publice, declanșată de 
dezechilibre fiscale majore și datorii publice mari în câteva țări europene. Temerile actuale că  deteriorarea 
condițiilor financiare ar putea contribui într-o etapă ulterioară la o diminuare suplimentară a încrederii, au 
determinat un efort comun al guvernelor și băncilor centrale în vederea adoptării unor măsuri speciale 
pentru a contracara cercul vicios al creșterii aversiunii la risc și pentru a asigura funcționarea normală a 
pieței. 

Identificarea și evaluarea investițiilor influențate de o piață de creditare lipsită de lichidități, analiza 
contractelor de creditare și a altor obligații contractuale, evaluarea incertitudinilor semnificative, inclusiv a 
incertitudinilor legate de capacitatea unei entități de a continua să funcționeze pentru o perioadă rezonabilă 
de timp, toate acestea ridică la rândul lor alte provocări. 

Partenerii societății pot fi de asemenea afectați de situații de criză de lichiditate, care i-ar putea împiedica 
să-și onoreze datoriile curente. Deteriorarea condițiilor de operare a creditorilor ar putea afecta și   
previziunile managementului privind fluxurile viitoare de numerar, precum și estimările privind deprecierea 
activelor financiare și nefinanciare. 

Până la data prezentului raport, mediul economic a fost puternic afectat de pandemia COVID-19 precum și 
de nivelul în creștere a inflației. Efectele asupra economiei României, precum și asupra economiei mondiale, 
sunt încă necunoscute în totalitate și nu pot fi prevăzute, însă se estimează că acestea se vor resimți pe 
termen mediu și lung. 

Conducerea Societății nu poate previziona evenimentele care ar putea avea un impact asupra sectorului 
financiar din România și efectul acestora asupra situațiilor financiare ale Societății. 

Conducerea Societății consideră că au fost luate toate măsurile necesare pentru a sprijini creșterea activității 
în condițiile de piață curente, prin: 

· monitorizarea constantă a lichidității; 
· previzionări ale lichidității curente; 
· monitorizarea periodică a fluxurilor de trezorerie și evaluarea efectelor asupra creditorilor săi. 

Riscul aferent impozitării: 

Legislația fiscală în România și aplicarea în practică a măsurilor fiscale se schimbă frecvent și fac obiectul 
unor interpretări uneori diferite ale diferitelor autorități. Guvernul României are în subordine un număr de 
agenții autorizate să controleze atât entități românești, cât și străine, care desfășoară activități în România. 
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Aceste controale sunt în mare măsură similare cu cele desfășurate în multe alte țări, dar se pot extinde și 
asupra unor arii legale sau de reglementare în care autoritățile românești pot fi interesate.  
 

Riscuri specifice Emitentului: 

Principalele riscuri la care este expusă Societatea și politicile aplicate sunt detaliate mai jos. 

Riscul legat de autorizațiile de funcționare și licențe: 

Activitatea Emitentului este condiționtă de autorizații și licențe specifice sectorului de intermedieri în 

sectorul asigurărilor. Eventuale modificări legislative, fiscale sau a condițiior de desfășurare a activității care 

vor fi impuse Emitentului pot afecta prognozele de dezvoltare și planificarea financiară a Emitentului. 

Riscuri operaționale: 

Rezultatele Emitentului pot fi influențate de riscuri operaționale specifice activității desfășurate, legate de 

funcționarea sub parametrii sau întreruperea funcționării sistemelor informatice, siguranța datelor și 

informațiilor stocate, dependența de tehnologii noi, pierderea personalului cheie, dificultăți în introducerea 

de produse noi, creșterea concurenței din partea unor competitori locali sau externi, inclusiv riscul de eroare 

sau fraudă intenă/externă. 

Emitentul are încheiată o poliță de asigurare la compania de asigurări Colonnade, în vederea acoperirii 

răspunderii Consililui de Administrație pentru erori operaționale sau omisiuni care ar cauza eventuale 

pierderi financiare.  

Riscul de credit: 

Riscul de credit presupune o pierdere contabilă care ar fi recunoscută în cazul în care părțile contractante 
nu și-ar îndeplini obligațiile. Societatea este supusă unui risc scăzut de credit, datorat creanțelor sale. 
Referințele privind bonitatea clienților sunt obținute în mod normal pentru toți  clienții noi, data de scadență 
a datoriilor este atent monitorizată, iar sumele datorate după depășirea termenului sunt urmărite cu 
promptitudine. Crențele Emitentului sunt mici în raport cu cifra de afaceri iar creanțele sunt în relație cu 
societăți de asigurări multinaționale, solide din punct de vedere al rezultatelor financiare. 

Riscul valutar: 

Societatea are un nivel redus de expunere față de fluctuațiile cursului de schimb valutar prin contractele 
încheiate cu diverși parteneri. Conducerea Societății urmărește păstrarea unui echilibru între activele și 
pasivele în valută. 

Riscul de inflație și riscul de rată a dobânzii: 

Acest risc afectează costul de oportunitate. Rata inflației poate fluctua si, în consecință, operațiunile, 
condițiile financiare și rezultatele Emitentului pot fi afectate. De asemenea, investitorii trebuie să țină seama 
de impactul acestor riscuri asupra rezultatelor reale ale Emitentului și asupra profitului real al investiției.  

De asemenea, riscul de inflație și riscul de rată a dobânzii pot afecta randamentul investiției în acțiuni în 
general, ca alternativă investițională, comparativ cu depozitele bancare sau investiția în obligațiuni 
guvernamentale sau corporative.  În această perioadă băncile centrale decid să ridice nivelul ratelor de 
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politica monetară. Orice creștere de rată a dobânzii poate afecta evoluția cotației acțiunilor pe piața de 
capital, în timp ce creșterea ratei inflației erodează câștigurile reale ale investitorului.  

 
Riscul asociat securității cibernetice și a sistemelor de gestiune și IT: 
Atacurile cibernetice au crescut în ultima perioadă atât ca frecvență cât și ca intensitate, astfel eficiența 
activității Emitentului depinde de integritatea și funcționalitatea sistemelor IT de gestiune utilizate de către 
acesta. O defecțiune sau o breșă a sistemelor de informații ale Emitentului ar putea perturba activitatea 
Societății, prin alterarea bazelor de date sau coruperea acestora și ar putea determina dezvăluirea sau 
utilizarea necorespunzătoare a informațiilor confidențiale. Aceste evenimente de risc pot produce 
Emitentului costuri semnificative cu recuperarea datelor sau costuri cu restabilirea funcționalității 
sistemelor IT precum și alte daune de natură reputațională sau financiară.  
 
Emitentul are implementat standardul ISO 27001 și îndeplinește de peste 4 ani cerințele specificate de 
Norma 4/2018 emisă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară privind securitatea sistemelor IT, care 
prevede evaluarea anuală a riscurilor informatice, și realizarea unui audit IT o data la 3 ani. Autoritatea de 
Supraveghere Financiară încadreza brokerii de asigurare în categoria „entități cu risc scăzut”. 
 

Riscuri specifice investițiilor în acțiuni: 

Fiecare dintre riscurile prezentate în secțiunile anterioare, odată materializate, pot influenta negativ, într-o 
măsură dificil de cuantificat, prețul și lichiditatea acțiunilor MIB, după momentul admiterii la tranzacționare 
pe piața de capital. Emitentul se obligă să ia toate măsurile care se impun pentru a se asigura că acțiunile 
obiect al prezentei oferte sunt admise la tranzacționare pe sistemul multilateral  de tranzacționare 
administrat de BVB, cât mai repede posibil. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că, în eventualitatea 
în care intervin modificări în ceea ce privește condițiile de admitere, se vor îndeplini toate cerințele de 
listare. Pe lângă acestea, o categorie de risc de natură sistemică asociată titlurilor financiare în sine se referă 
la:  

Riscurile generate de piața de capital din Romania, în ansamblul ei  

Investitorii trebuie să fie conștienți de faptul că  piața românească de capital este o piață emergentă, cu risc 
mai ridicat pe planul lichidității și volatilității în raport cu piețele dezvoltate, asociate unor politici economice 
mature, stabile și eficiente. Investitorii care doresc să investească în acțunile unui emitent listat pe o piață 
emergentă trebuie să fie avertizați asupra faptului că o astfel de economie prezintă riscuri mai ridicate în 
comparație cu o economie dezvoltată, cu o infrastructură politică, juridică și financiară dezvoltată, capabile 
sa ofere parghii eficiente pentru contracararea dezechilibrelor sistemice care ar putea aparea. 

Riscul de preț  

Acesta este specific acțiunilor listate și constă în probabilitatea evoluției negative a cotației acțiunilor 
Emitentului după admiterea acestora la tranzacționare. Fluctuația prețului poate fi indusă de o multitudine 
de factori legați de activitatea Emitentului sau de volatilitatea generală a pieței. De asemenea, în cazuri 
speciale, precum evenimente deosebite sau situații litigioase, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate 
decide suspendarea tranzacționării acțiunilor, cu impact asupra posibilității investitorilor de a vinde acțiunile 
în orice moment dorit și asupra valorii de piață a acțiunilor la momentul reluării tranzacționării.  

Riscul de lichiditate  
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Acesta presupune probabilitatea ca investitorii să nu reușească să tranzacționeze acțiunile subscrise cu 
ușurință sau la prețuri care să le asigure un randament comparabil cu cel obținut în cazul unor investiții 
similare care au dezvoltat o piață secundară. 

Nu există nicio garanție că acțiunile vor fi tranzacționate în mod activ, cu impact potențial nefavorabil asupra 
volatilității sau nivelului prețului acestora. Faptul că  acțiunile vor putea fi admise la tranzacționare nu 
garantează tranzacționarea în mod activ a acestora.  

Riscul de suspendare a tranzacționării acțiunilor după listare 

În situația în care Societatea nu îndeplinește anumite cerințe sau obligații, potrivit legilor și   reglementărilor 
aplicabile societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul SMT administrat de BVB, sau 
dacă tranzacționarea obișnuită la bursă, siguranța tranzacționării pe aceasta sau interesele investitorilor 
sunt puse în pericol, atunci, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții, acțiunile pot fi excluse de la 
tranzacționare la BVB. Nu poate exista nicio asigurare că asemenea evenimente nu vor avea loc în legătura 
cu acțiunile. În cazul în care se materializează, toate aceste riscuri ar avea un efect negativ semnificativ 
asupra prețului acțiunilor și asupra capacității investitorilor de a-și vinde acțiunile prin intermediul BVB.  
 
Riscurile asociate cu o investiție directa în acțiuni, ca de altfel și   randamentul așteptat asociat acestei 
investiții sunt, în principiu, superioare celor aferente depozitului bancar sau investiției în alte instrumente 
financiare precum  obligațiuni de stat, participații la fonduri de investiții sau chiar  obligațiuni corporative. 
Volatilitatea și   evoluția puțin predictibila a lichidității și   prețului acțiunilor, alături de riscul pierderii 
investiției în cazul falimentului Emitentului nu recomanda investiția în acțiuni acelor investitori cu un nivel 
scăzut de toleranta fata de risc.  
 
Potrivit descrierii pieței țintă, în opinia Consultantului Autorizat al ofertei, investiția în acțiunile MIB este 
corespunzătoare acelor clienți care:  

▪ pe baza experienței sau cunoștințelor acumulate, înțeleg cel puțin conceptele de bază privind modul 
de funcționare al pieței de capital, caracteristicile acțiunilor, drepturile și obligațiile  asociate 
acestora și obțin acces la informații privind evoluția pieței și situația economică și financiară a 
emitentului;  

▪ au o situație financiară cel puțin stabilă și având în vedere riscurile implicate, pot suporta pierderi 
de până la 100% din capitalul investit;  

▪ pot suporta fluctuațiile de preț și lichiditatea scăzută asociate cu listarea și tranzacționarea unui 
instrument pe o piață nereglementată;  

▪ au profil investițional dar și speculativ, cu un orizont de timp al investiției de cel puțin 1 an, care 
urmăresc creșterea capitalului cu asumarea riscurilor implicate.   

 
De asemenea, acest produs nu este considerat corespunzător acelor investitori care;  

▪ doresc protecția integrală a capitalului și/sau certitudinea rambursării sumelor investite;  
▪ au o toleranță scăzută la risc, nefiindu-le potrivite investițiile bursiere;  
▪ necesită în mod obiectiv existența unei garanții de stat sau investiții în active fără risc. 

 
 

20.  Planuri legate de operatiuni viitoare pe piata de capital, daca există 
Deși societatea nu a elaborat un plan pentru operațiuni viitoare pe piața de capital, conducerea Societății 
consideră ca finanțarea dezvoltării viitoare a Societății prin piața de capital constituie o modalitate eficientă 
și viabilă de atragere a resurselor necesare. 
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Societatea evaluează  oportunitatea ca în urmatoarele 12 luni să desfășoare operațiuni pe piața de capital 
care vor fi aduse la cunostința investitorilor în termenele și condițiile prevederilor legale aplicabile. 

21.  Auditorul societății 
Situațiile financiare ale MIB au fost auditate în 2021 de către compania Societatea De Contabilitate Expertiza 
și Consultanță Contabilă SRL, societate independentă care furnizează servicii de audit, cu sediul în București, 
șoseaua Mihai Bravu, Nr. 90-96, Bl. D17, Sc. C, Et. 9, Ap. 114, SECTOR 2, înregistrată la registrul Comerțului 
cu  numărul J40/23240/1994 și având codul unic de identificare 6636954.  
 
Contabilitatea societății Millenum Insurance Broker este realizată de personalul angajat. 

22. Adunarea Generală a Deținătorilor de Acțiuni  

Extrase din capitolul 5 al actului constitutiv al MIB: 

CAPITOLUL privind  ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR  
Art. 14. Despre Adunările Generale ale Acționarilor  
14.1. Adunarea Generală a Acţionarilor este organul suprem de conducere al Societăţii, care decide asupra 
activităţii acesteia şi asigură politica ei economică şi comercială. 
 14.2. Adunările Generale ale Acţionarilor sunt Ordinare şi Extraordinare.  
Art. 15. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
 15.1. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel putin o dată pe an, in termen de 4 (patru) luni de la 
încheierea exerciţiului economico-financiar. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor are atribuţiile 
prevăzute de lege.  
15.2. În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară este 
obligată, dupa caz: 
 a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de 
Consiliul de Administratie şi de auditorul financiar şi să fixeze dividendul;  
b) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;  
c) să aleagă și să revoce Consiliul de Administratie; 
 d) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administratie;  
e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administratie; 
 f) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar 
următor;  
g) să hotărască cu privire la gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multor unităţi ale Societăţii; 
Art. 16. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  
16.1 Adunarea Generală Extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră 
în atribuţiile sale.  
16.2. Adunarea Generală Extraordinară se întruneşte ori de cîte ori este necesar a se lua o hotărîre privind: 
a) schimbarea formei juridice a Societăţii;  
b) mutarea sediului Societăţii; 8  
c) schimbarea obiectului de activitate al Societăţii; 
d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte 
asemenea unități fără personalitate juridică;  
e) prelungirea duratei Societății;  
f) majorarea capitalului social cu mai mult de 10% din capitalul social; 
 g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni; 
 h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea Societăţii;  
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i) dizolvarea anticipată a Societăţii;  
j) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă, in situatia in care vor exista si actiuni preferentiale ale 
Societatii;  
k) emisiunea de obligaţiuni;  
l) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;  
m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărîre pentru care este cerută aprobarea 
Adunării Generale Extraordinare.  
Art. 17. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor  
17.1. Adunarea Generală a Acţionarilor se convoacă de către Consiliul de Administratie al Societăţii ori de 
câte ori va fi nevoie. Consiliul de Administratie convoacă de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, la 
cererea acţionarilor care dețin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social şi dacă cererea 
cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţiile Adunării.  
17.2. Dacă în convocarea Adunării Generale a Acţionarilor nu se indică un alt loc de desfăşurare a acesteia, 
locul ţinerii Adunării Generale a Acţionarilor este sediul Societăţii. De asemenea, Adunarea Generala a 
Actionarilor poate fi tinuta si prin corespondenta (video-conferinta), prin orice mijloace de comunicare la 
distanta, cu inregistrarea dezbaterilor. Votul din cadrul Adunarii Generale a Actionarilor poate fi exprimat si 
prin mijloace electronice, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege.  
17.3. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe pagina de internet a Societăţii 
şi în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societăţii sau din cea mai 
apropiată localitate. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  
17.4. În convocarea pentru prima Adunare Generală se va fixa data şi ora pentru a doua Adunare, în cazul 
în care la prima nu se întruneşte cvorumul necesar.  
17.5. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, aceasta are obligaţia ca, pe toată perioada 
care începe, cu cel puţin 30 de zile înainte de data Adunării Generale şi până la data 9 Adunării inclusiv, să 
pună la dispoziţia acţionarilor, pe website-ul său, documentele necesare în vederea dezbaterii și deliberării 
asupra punctelor incluse pe ordinea de zi.  
Art. 18. Condiții de validitate și cvorum ale Adunării Generale a Acționarilor  
18.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare, la prima convocare este necesară 
prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin majoritatea capitalului social, iar hotărarile să fie luate de 
acţionarii ce deţin majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți cu drept de vot. Dacă aceste 
condiţii nu sunt îndeplinite, Adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra 
punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit. Hotărârile adunării 
generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.  
18.2. Conditiile de cvorum si majoritate pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare 
sunt aceleasi cu cele pentru Adunarea Generala Ordinara.  
Art. 19. Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor 
 19.1. Acţionarii își exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, proporţional cu numărul 
acţiunilor pe care le posedă. Pentru acțiunile grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de 
aceste acțiuni apartine uzufructuarului în Adunarile Generale Ordinare și nudului proprietar în Adunările 
Generale Extraordinare. Dacă asupra acţiunilor sunt constituite garanţii reale mobiliare, dreptul de vot 
aparţine actionarului.  
19.2. Accesul acționarilor îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generală a Acţionarilor sunt cei care dețin 
acțiuni la data de referință, accesul acestora fiind permis prin simpla probă a identităţii, făcută, în cazul 
acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acţionarilor persoane 
fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.  
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19.3. Acţionarul care, într-o anumita operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un 
interes contrar aceluia al Societăţii, va trebui sa se abţină de la deliberările privind acea operaţiune. 
Acţionarul care contravine acestei dispoziţii este răspunzător de daunele produse Societăţii, dacă, fără votul 
său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.  
19.4. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea 
Consiliului de Administratie și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor 
referitoare la răspunderea Consiliului de Administratie sau ori de câte ori Adunarea Generală a Acționarilor 
decide utilizarea votului secret. 
 Art. 20. Desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor  
20.1. Adunarea Generală a Acţionarilor va fi prezidată de Presedintele Consiliului de 10 Administratie. În 
ziua şi la ora arătate în convocare, şedinţa Adunării Generale a Acționarilor se va deschide de către 
Presedintele Consiliului de Administratie.  
20.2. Adunarea Generală a Acționarilor va alege, dintre acţionarii prezenţi, unul până la trei secretari, care 
vor verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, şi întocmind 
procesul verbal pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităţilor cerute de lege și de actul constitutiv.  
20.3. Adunarea Generală a Acționarilor va putea numi un avocat care sa îndeplinească operaţiunile ce intră 
în atribuţiile secretarului, pe cheltuiala Societăţii.  
20.4. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor va fi semnat de Presedintele Consiliului de 
Administratie şi de către secretar. La acesta se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele 
de prezenţă a acţionarilor. Acesta va fi trecut în Registrul Adunărilor Generale.  
20.5. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate prin 
convocator.  
20.6. Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul 
registrului comerţului, spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a 
IV-a, cu exceptia cazului in care este necesar avizul/aprobarea ASF, situatie in care cele 15 zile curg de la 
data primirii avizului/aprobarii ASF.  
20.7. Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor luate în condițiile legii şi ale actului constitutiv sunt 
obligatorii inclusiv pentru acţionarii absenţi sau nereprezentați.  
20.8. Dispozițiile prezentului act constitutiv privind convocarea și desfășurarea Adunării Generale a 
Acționarilor, inclusiv publicarea hotărârilor adoptate în exercitarea atribuțiilor acesteia, se completează, 
după caz, cu cerințele legale și de reglementare stipulate de Legea Societăților și de reglementările incidente 
domeniului principal de activitate al Societății. În mod suplimentar, ulterior admiterii la tranzacționare a 
acțiunilor Societății, vor fi aplicabile cerințe specifice legislației pieței de capital și reglementărilor emise în 
aplicarea acesteia. 
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Anexe: 

Situatii preliminare 2022 

 
1. Sinteza contului de profit și pierdere  
 
RON 2019 2020 2021  2022 

 Auditate Auditate Auditate Preliminare 

Cifra de afaceri 27.213.309 29.074.101 38.496.371 49.036.603 

Venituri totale 27.253.159 29.116.417 38.568.847 49.260.666 

Cheltuieli totale 26.626.392 27.771.606 36.296.323 46.305.469 

Profitul brut 626.767 1.344.811 2.272.524 2.955.197 

Profitul net 512.271 1.142.509 1.919.383 2.516.839 

2.Sinteza poziției financiare consolidate (din bilanț)  - situatii preliminare 2022 

Pozitia financiara 2019 2020  2021  2022 

Moneda RON Auditate Auditate Auditate Preliminare 

Active imobilizate 165.536 284.251 334.534 923.461 

Active circulante 2.108.072 3.145.368 5.523.712 12.447.373 

Cheltuieli în avans 6.733 42.105 34.710 40.202 

Total active 2.273.608 3.429.619 5.858.246 13.411.036 

Capitaluri proprii 1.941.848 2.648.927 3.693.703 9.147.743 

Datorii total 338.493 822.279 2.198.726 4.262.243 

Sub un an 338,493 784,866 2,183,646 4.262.243 

Peste un an 0 37.413 15.080 0 

Provizioane și   venituri în avans 0 518 527 1050 

Total pasiv 2.273.608 3.429.619 5.858.246 13.411.036 
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3.Organigrama societății 
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4. Bugetul de venituri si cheltuieli estimat aferent perioadei 2023 – 2025 a fost aprobat de CA in data de  

02.02.2023 

 

 

5. Actul constitutiv 
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Emitent: Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. 

 
 

Ștefan Emanuel Prigoreanu – Președintele Consiliului de Administrație și  Directorul General 
MIB SA 

 
................................................................. 

 
 
 

Consultant Autorizat:   S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. 
 

Raț Răzvan Legian – Director General Adjunct 
 

……………………………………………………………….. 
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