


In decizia de investire trebuie luate in 
calcul cateva principii de baza, printre 
care – ce randament se doreste a fi 
obtinut, ce riscuri este dispus investi-
torul sa isi asume, cat de lichide sunt 
instrumentele pe care le alege (cat de 
usor le poate transforma in bani, la 
nevoie) etc. 
 
Diferenta dintre a economisi  
si a investi este simpla: prin econo-
misire se urmareste pastrarea unor 

Investitiile la Bursa de Valori Bucuresti 
se realizeaza prin intermediul societa-
tilor de servicii de investitii financiare 
(SSIF) sau a institutiilor de credit care 
au calitatea de participant BVB (inter-
mediari). Lista intermediarilor autori-
zati cu datele de contact ale fiecarei 
societati in parte este disponibila pe 
site-ul www.bvb.ro, in cadrul sectiunii 
Intermediari, unde pot fi accesate si 

Pentru un investitor, achizitionarea 
unui pachet intr-o companie care do-
reste sa se listeze pe AeRO reprezinta 
posibilitatea de a intra intr-o companie 
intr-un stadiu incipient de dezvoltare. 
Companiile listate pe AeRO pot avea o 

AeRO este un segment de piata dedicat 
listarii companiilor la inceput de drum, 
ca sa isi finanteze proiectele, povestile 
lor de crestere, sa isi sporeasca vizibili-

Actiunile reprezinta o participare la ca-
pitalul social al unei companii. Actiona-
rii detin un drept de proprietate asupra 
activelor firmei respective, proportional 
cu numarul de actiuni detinute. Ei au 
dreptul sa fie informati cu privire la 
activitatea companiei, sa participe la 
Adunarea Generala a Actionarilor, sa 
voteze cu privire la deciziile ce se iau in 
acest organism si sa incaseze dividen-
de daca societatea a avut profit. Pe 

Pasii Pentru a investi la BvB Numarul companiilor listate pe AeRO va creste pe parcursului anului 2015,  
ca urmare a listarii de companii private si a transferului de companii  
provenite de pe piata Rasdaq.

DesPre aerO

actiunile ca instrumente De investitie DisPOniBile Pe aerOinvestitiile 

rezerve de bani in conditii de risc cat mai mici, prin a investi se intelege asumarea 
unui risc in scopul de a obtine castiguri cat mai mari. Pentru economisire, cele mai 
potrivite instrumente financiare sunt depozitele bancare, titlurile de stat si intr-o 
oarecare masura obligatiunile municipale. Pentru a investi, se pot alege in functie 
de apetitul pentru risc, obligatiuni corporative, actiuni, drepturi, unitati de fond, 
instrumente financiare derivate sau produse structurate.

Alegerea de a cumpara sau de a vinde anumite instrumente financiare la un 
anumit moment se bazeaza pe factori economici precum evolutia afacerii com-
paniei, evolutia segmentului de piata, PIB-ul etc (analiza fundamentala) sau pe 
utilizarea unui sistem ce foloseste istoricul pretului pentru a determina evolutiile 
ulterioare probabile, prin intermediul unor grafice si indicatori specifici  
(analiza tehnica). 

clasamente lunare si anuale care indica performantele obtinute de acestia, cu 
scopul de a sprijini investitorii in alegera brokerului care sa ii reprezinte. In urma 
selectiei, investitorul semneaza un contract de intermediere prin care se stipulea-
za atat obiectivele investitionale, cat si nivelul de implicare al investitorului. Acesta 
poate alege un cont individual de investitii, prin care rolul brokerului este redus la 
introducerea in sistem a ordinelor sale, sau un cont discretionar care imputerni-
ceste brokerul sa administreze contul dupa cum considera oportun. Indiferent de 
tipul de cont si in orice moment, investitorul, in calitate de titular, are atat acces 
cat si control asupra activelor sale – bani si/sau instrumente financiare (actiuni, 
obligatiuni, etc).

crestere accelerata, iar randamentul investitiilor ar putea fi remarcabil. Potentialii 
investitori in societati listate pe AeRO trebuie sa stie ca un sistem alternativ de 
tranzactionare este o piata dedicata in primul rand companiilor mai mici si start-
up-urilor la care exista tendinta sa fie atasat un risc de investitii mai mare decat la 
societatile listate pe o piata reglementata.

tatea,contribuind astfel la dezvoltarea mediului de afaceri. Avand la baza sistemul 
alternativ de tranzactionare al BVB, sub un concept reproiectat si reconstruit, 
piata AeRO a fost lansata oficial pe 25 februarie 2015. 

de alta parte, daca societatea are o evolutie negativa si ajunge in incapacitate de 
plata (faliment), actionarii sunt ultimii care sunt despagubiti, dupa ce se platesc 
datoriile la stat si catre salariati, dupa rambursarea creditelor bancare si rascum-
pararea obligatiunilor emise.
In prezent, pe AeRO sunt listate actiuni ale unor companii romanesti si straine de 
talie relativ mica. AeRO a fost creat pentru a oferi start-up-urilor si IMM-urilor 
accesul la finantare prin mecanismele pietei de capital. Societatile listate trebuie 
sa respecte anumite principii de transparenta - sa isi publice pe site-ul  
www.bvb.ro rapoartele financiare semestriale si anuale (recomandabil si cele 
trimestriale), precum si sa informeze actionarii, prin rapoarte curente,  
cu privire la orice eveniment care ar putea influenta pretul actiunilor. 
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esti interesat De aerO?  
Mai jos sunt cateva raspunsuri la Intrebari Frecvente cu privire la AeRO.   

Ce companii voi avea sansa  
sa cumpar pe AeRO?
Aero nu vizeaza companii dintr-un 
anumit sector, prin urmare, ne astep-
tam sa avem firme  listate din sectoare 
precum IT, servicii si chiar agricultura 
sau productie. Prin atragerea de antre-
prenori din diferite domenii, investitorii 
vor putea sa isi diversifice portofoliul, 
cu clase de active mai riscante, dar 
din sectoare cu un potential ridicat de 
crestere si dezvoltare, care nu erau 
disponibile pana in prezent pe piata de 
capital romaneasca.

Care sunt riscurile asociate  
tranzactionarii pe AeRO?
Investitia are intotdeauna riscuri. Com-
paniile listate pe AeRO, spre deosebire 
de cele de pe piata reglementata, 
poarta un risc mai mare, dar in acelasi 
timp, randamentul investitiei poate fi 
semnificativ mai mare. Investitorii sunt 
intotdeauna incurajati sa isi diversifice 
portofoliul, in scopul minimizarii riscu-
rilor potentiale.

De ce ar trebui sa investesc in companii listate  
pe AeRO in locul celor de pe piata reglementata? 
Companiile ce se vor lista pe AeRO vor avea, in general, un potential de crestere 
mai mare, ceea ce inseamna ca ele pot oferi rezultate mai bune in cursul urmato-
rilor ani. Ne asteptam sa avem companii din sectoare variate. In afara de castigul 
financiar, investind in companiile listate pe AeRO va va permite sa castigati propria 
cota din companii romanesti infloritoare. Investitia in companii listate pe AeRO 
poate fi completata cu investitii si in alte instrumente financiare si in alte  
segmente ale pietei de capital.

Cum pot cumpara actiuni ale companiilor listate pe AeRO?
Prin intermediul participantilor la sistemul de tranzactionare al BVB.  
Tranzactionarea pe AeRO nu este diferita de tranzactionarea pe piata reglementata! 
Lista participantilor la sistemul de tranzactionare al BVB este disponibila aici. 

Unde gasesc companiile listate pe AeRO ?
Pagina de internet a BVB ofera informatii cuprinzatoare privind toate companiile 
listate pe toate segmentele pietei si toate instrumentele financiare disponibile. 
Selectand AeRO din diverse meniuri ale paginii de internet, veti fi directionati in 
paginile dedicate acestui segment de piata, avand astfel acces la informatii privind 
companiile listate, statistici privind tranzactionarea, raportari ale companiilor etc. 

NE PuTETI CONTACTA la aero@bvb.ro pentru mai multe informatii privind  
investitia pe AeRO. De asemenea, ne puteti urmari pe canalele noastre de  
social media pentru a fi la curent cu ultimele noutati privind piata AeRO.

http://bvb.ro/Intermediaries/ListOfIntermediaries/GeneralIndex
https://www.facebook.com/bursadevaloribucuresti
https://www.linkedin.com/company/bucharest-stock-exchange
https://twitter.com/BVB_Ro

