
 
 

 
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI (BVB) administrează piețe de acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare, prin platforme reglementate sau  sisteme 
multilaterale de tranzacționare și furnizează o gamă variată de servicii participanților la piețele financiare. Bursa de Valori București este o companie listată pe 
propria piață din 2010. Furnizorul global de indici FTSE Russell a anun țat, în septembrie 2019, promovarea pieței de capital din România la statutul de Piață 
Emergentă Secundară. Din 21 septembrie 2020, România este inclusă propriu-zis în indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente. Pentru mai multe informații 
despre Bursa de Valori București, vizitați WWW.BVB.RO  

 
      Pentru mai multe informații:  
      Natalia Botezan, Specialist PR, +40.722.411.604, natalia.botezan@bvb.ro 

 
 

ANUNȚ 
     23 IULIE 2021  

 

ZEBRAPAY LISTEAZĂ PRIMELE SALE OBLIGAȚIUNI LA BURSĂ, ÎN 27 IULIE 
 
Bursa de Valori București (BVB) informează că marți, 27 iulie, obligațiunile ZebraPay, liderul local al pieței de terminale 
de plată de tip self-service care operează rețeaua de stații SelfPay, intră la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de 

Tranzacționare sub simbolul bursier PAY26E. Listarea obligațiunilor vine după încheierea unei plasament privat de 
obligațiuni prin care compania a atras fonduri în valoare de 3.000.000 de euro de la investitorii din piața de capital.  
 

Plasamentul privat a avut loc la începutul lunii iunie. Compania a emis un număr de 30.000 de obligațiuni, cu o valoare 
nominală de 100 euro și o dobândă de 5,5%, cu data scadenței la 16 iunie 2026. În cadrul plasamentului au subscris 99 
de investitori, iar subscrierea minimă a unui investitor a fost de 200 de obligațiuni, respectiv 20.000 de euro. Plasamentul 

privat și listarea obligațiunilor au fost realizate cu sprijinul BT Capital Partners. 
 
Echipa Selfpay va suna pe 27 iulie clopoțelul Bursei de Valori București cu ocazia începerii tranzacționării obligațiunilor 

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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