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Parametrii specifici desfasurarii activitatii de furnizor de lichiditate 

corespunzatoare emisiunilor individuale de produse structurate: RCBRD17R1, RCEL17R1, 

RCSX5E17R1, RCSX5E17R2, RCFP17R1, RCROTX17R1, RCSNG17R1, RCSNP17R1 si 

RCTLV17R1, emise de Raiffeisen Centrobank AG, incepand cu 18.05.2017 

 

DENUMIRE NIVEL  

Volum minim1 corespunzator ofertei ferme de cumparare si de vanzare2 500 

Spread maxim3 dintre preturile de cumparare si de vanzare afisate de Furnizorul 

de lichiditate 
0.05 lei 

Perioada de timp minima4 pentru mentinerea in piata a ofertei ferme de 

cumparare si de vanzare in decursul unei sedinte de tranzactionare 
70% 

 

 

Nota1: 

Volumul minim corespunzator ofertei ferme de cumparare si de vanzare se aplica pentru fiecare ordin limita din 

cadrul ofertei, respectiv 500 instrumente pentru ordinul de cumparare si 500  instrumente pentru ordinul de vanzare. 

 

Nota2: 

Obligatia Furnizorului de lichiditate de a furniza volumul minim aferent ofertei ferme de vanzare se suspenda la 

momentul la care Emitentul de produse structurate detine mai putin de 500 de instrumente din emisiunea individuala 

respectiva. Obligatiile aferente volumului din oferta ferma de vanzare se reiau incepad cu momentul la care Emitentul 

de produse structurate detine mai mult de 500 de instrumente din emisiunea individuala respectiva. 

 

Nota3: 

Spread maxim dintre preturile de cumparare si de vanzare afisate de Furnizorul de lichiditate = (AskFL – BidFL)  

 

BidFL = Pretul ordinului de cumparare din cadrul ofertei ferme de cumparare si de vanzare, care indeplineste toate 

cerintele aplicabile (simbol, cont indicat, volum minim, etc.) 

AskFL= Pretul ordinului de vanzare din cadrul ofertei ferme de cumparare si de vanzare, care indeplineste toate 

cerintele aplicabile (simbol, cont  indicat, volum minim, etc.) 

 

In cazul in care Furnizorul de lichiditate are in piata, concomitent, mai multe ordine de cumparare si vanzare pe contul 

indicat, care indeplinesc toate cerintele aplicabile, oferta ferma de cumparare, respectiv de vanzare aferenta mentinerii 

lichiditatii in conditiile prezentului contract este formata din ordinul de cumparare cu pretul cel mai mare dintre 

ordinele de cumparare,  respectiv din ordinul de vanzare cu pretul cel mai mic dintre ordinele de vanzare administrate 

de Furnizorul de lichiditate pe contul indicat. 

Nota4: 

In decursul unei sedinte de tranzactionare, perioada de timp minima pentru mentinerea in piata a ofertei ferme de 

cumparare si de vanzare pentru o emisiune individuala de produse structurate se determina prin raportare la perioada de 

tranzactionare aferenta Pietei Continue (starea Deschisa a pietei destinate tranzactionarii produselor structurate), avand 

in vedere perioada totala de tranzactionare din Piata Continua in care emisiunea individuala respectiva a fost disponibila 

la tranzactionare si faptul ca obligatiile Furnizorului de lichiditate nu au fost suspendate in acea perioada. 

 


