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EXPERIENŢĂ ŞI ACTIVITATE PE PIAŢA DE CAPITAL 

 

Istoricul societăţii: 

ROMBELL SECURITIES S.A. este o societate de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.) înfiinţată în anul 

1995, membru fondator al comunităţii brokerilor şi al instituţiilor pieţei de capital din România, fiind 

autorizată ca societate de valori mobiliare sub denumirea iniţială de „ROMBELL INVEST S.A.” prin 

Decizia C.N.V.M. nr. 149/15.09.1995. 

Din anul 1999 societatea funcţionează sub denumirea actuală „ROMBELL SECURITIES S.A.”. 

Ca urmare a modificării legislaţiei pieţei de capital în anul 2002, ROMBELL SECURITIES S.A. a fost 

autorizată ca societate de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.) prin Decizia C.N.V.M. nr. 

2332/22.07.2003. 

S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A. are sediul în Bucureşti, sector 1, str. Ştirbei Vodă nr. 150, Bl. 26C, 

Sc. 1, etaj 5, ap. 17, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/6505/1995, cod unic de 

înregistrare 7614628 şi are un capital subscris şi vărsat de 1.099.200 lei. 

Clienţii ne pot contacta la telefon: 021 – 311.00.27, 0723.330.916, 0742.156.966;  fax: 021 – 311.10.38 sau 

la adresa de e-mail rombell@rombell.ro. 

ROMBELL SECURITIES S.A. este autorizat ca societate de servicii de investiţii financiare de Comisia 

Naţională a Valorilor Mobiliare prin Decizia C.N.V.M. nr. 2332/22.07.2003 şi este înscris în Registrul 

C.N.V.M. la secţiunea Intermediari sub nr. PJR01SSIF/400034. 

S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A. este acţionar şi membru fondator la Fondul de Compensare a 

Investitorilor. 

Serviciile autorizate pe piaţa de capital: 

Capitalul social al societăţii este de 1.099.800 RON, capital ce permite societăţii, conform Legii nr. 

297/2004, să desfăşoare următoarele servicii de investiţii financiare: 

- servicii principale: 

a) preluarea şi transmiterea ordinelor primite de la investitori în legătură cu unul sau mai multe instrumente 

financiare; 

b) executarea ordinelor în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare, altfel decât pe cont propriu; 
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c) administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe baza discreţionară, cu respectarea 

mandatului dat de aceştia, atunci când aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare. 

- servicii conexe: 

a) custodia şi administrarea de instrumente financiare; 

b) consultanţă acordată societăţilor cu privire la orice probleme legate de structura de capital, strategie 

industrială, precum şi consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile de societăţi; 

d) consultanţă de investiţii cu privire la instrumentele financiare; 

e) servicii de schimb valutar în legătură cu activităţile de servicii de investiţii financiare prestate. 

Activitate pe piaţa de capital: 

ROMBELL SECURITIES S.A. desfăşoară activităţi de intermediere a tranzacţiilor cu valorilor mobiliare pe 

pieţele reglementate din România. 

 

ROMBELL SECURITIES S.A. oferă următoarele tipuri de servicii de investiţii financiare pentru companii şi 

autorităţi ale administraţiei publice: 

 Consultanţă pentru orice activităţi privind capitalul 

 Consultanăţ privind finanţarea investiţiilor prin obligaţiuni corporatiste, definirea strategiilor de business 

 Consultanţă privind relaţia emitenţilor cu instituţiile pieţei de capital 

 Servicii acordate autorităţilor locale pentru finanţarea investiţiilor prin emisiunea de obligaţiuni. 

Activitatea pe piaţa primară: 

� Oferte publice primare pentru emisiuni de acţiuni şi obligaţiuni: 

o oferta iniţială GEPA S.A. (1997-1998); 

o DUCTIL S.A. Buzău (2000) 

o ofertele publice primare de vânzare obligaţiuni municipale emise de Oraşul Breaza (în anul 

2002) şi Municipiul Giurgiu (2003), în calitate de manager al sindicatului de intermediere şi în 

parteneriat cu Grupul BCR. 

o oferta publică primară pentru emisiunea de acţiuni CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE 

S.A.(2007) 

o Analiză diagnostic, prospect de ofertă Aro Palace Braşov – finalizate, facturate şi încasate dar 

neurmate de derularea ofertei publice iniţiale datorită prăbuşirii pieţei. 

� Plasamente private de valori mobiliare. 

Oferta primară de vânzare de obligaţiuni emise de SMALL FINANCE IFN S.A. (2008) 

� Admiterea la cota Bursei de Valori Bucureşti: 

o HIDROJET S.A. Breaza; 

o ALRO S.A. Slatina; 

o ELCOND S.A. Zalău; 

o AEM S.A. Timişoara. 

o Obligaţiuni municipale Giurgiu 

o CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.(2008) 
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o transferul societăţilor comerciale de pe piaţa RASDAQ la cota BVB (ELCOND S.A. Zalău); 

o promovarea unor societăţi comerciale la cota B.V.B. – Categoria I (ALRO S.A. Slatina); 

o FLAMURA S.A. Bucureşti – aprobare în comisia de listare a B.V.B. pe piaţa AeRO. 

o COMCEREAL Bucureşti S.A. – pregătirea documentaţiei pentru aprobare în comisia de listare a 

B.V.B. pe piaţa AeRO. 

Activitatea pe piaţa secundară 

� Oferte publice de cumpărare/preluare de acţiuni: 

o COMCEREAL S.A. Alexandria – cea mai mare tranzacţie din anul 2004 (peste 25 milioane 

USD)* 

o COMETEX S.A. Suceava 

o DUCTIL S.A. Buzău 

o PETROM AVIATION S.A. 

o GRANT TRANS S.A.; 

o UPET S.A. Târgovişte; 

o COMARGROS S.A. Piteşti 

o STELA S.A. Bucureşti 

o SIDERMA S.A. Bucureşti 

� Delistări: 

o COMCEREAL S.A. Alexandria 

o F.N.C. Călăraşi 

o COMARGROS S.A. Piteşti 

SSIF Rombell Securities S.A. este o companie dinamica ce s-a adaptat in permanenta la cerintele legislatiei 

pietei de capital si care furnizeaza servicii de investitii financiare autorizate şi este consultant autorizat pentru 

piaţa AeRO, calitate primită din data de 03.04.2015.  În această calitate SSIF Rombell Securities are 

următoarea misiune: 

• să întreprindă activităţi de analiză a oportunităţii listării companiei; 

• să ofere asistenţă pentru întocmirea documentaţiei necesare listării pe AeRO; 

• să pregătească, împreună cu compania, documentul de prezentare pentru listare; 

• să efectueze o evaluare a companiei care se pregăteşte de listare pe AeRO; 

• să sprijine compania în activităţi de finanţare prin oferta de acţiuni; 

• să ofere asistenţă companiei, după listarea pe AeRO, pentru respectarea obligaţiilor regulamentare de 

raportare. 


