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ACȚIUNILE VISUAL FAN INTRĂ LA TRANZACȚIONARE PE PIAȚA AeRO ÎN 26 IULIE 
 
Bursa de Valori București (BVB) informează că luni, 26 iulie, acțiunile Visual Fan, compania românească de tehnologie 
înființată în Brașov în 2002 și care deține brandul Allview, intră la tranzacționare pe piața AeRO, segmentul de acțiuni al 
Sistemului Multilateral de Tranzacționare. Acțiunile companiei se vor tranzacționa sub simbolul bursier ALW.  
 
Listarea companiei vine după încheierea unui plasament privat derulat în 23 aprilie prin care compania a atras de la 
investitorii din piața de capital 15,5 milioane de lei. În cadrul plasamentului au fost vândute către 161 de investitori, dintre 
care 32 calificați și 129 de retail, un număr de 111.100 acțiuni la un preț de 140 lei/acțiune. Capitalizarea anticipată a 
companiei se ridică la 155,5 milioane de lei. Plasamentul privat și listarea au fost realizate cu sprijinul TradeVille.  
 
Echipa Visual Fan va suna pe 26 iulie clopoțelul Bursei de Valori București cu ocazia începerii tranzacționării acțiunilor 
companiei la bursă. Evenimentul va fi transmis LIVE, de la ora 10:00, pe canalele de social media ale BVB Facebook, 
YouTube și LinkedIn. 

Mai multe informații despre companie sunt disponibile pe site-ul BVB la acest LINK. 
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