
 

 

 

 

 

 

22 noiembrie 2010 

 

COMUNICAT DE PRESǍ 
Banca Comercială Română S.A. este Market Maker pentru acţiunile Daimler A.G. 

 

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) informează că, în data de 19 noiembrie 2010, Banca Comercială 

Română S.A. a fost înregistrată ca Market Maker pentru acţiunile emise de Daimler A.G. 

 

Rolul unui Market Maker este de a asigura lichiditate pieţei instrumentului financiar pentru care 

este înregistrat în această calitate, prin afişarea în piaţă de ordine de cumpărare şi vânzare, în 

condiţii specifice fiecărui titlu. Obligaţiile unui Market Maker sunt asumate prin semnarea unui 

contract cu BVB. Parametrii specifici desfăşurării de către Banca Comercială Română a activităţii 

de Market Maker pentru acţiunile emise de Daimler A.G. sunt următorii: 

 

Denumire parametru Valoare parametru 

Volum minim corespunzător ofertei ferme de 

cumpărare şi de vânzare. 
200 instrumente financiare 

Spread maxim dintre preţurile de cumpărare şi de 

vânzare afişate de Intermediar. 
1.00% 

Perioada de timp minimă pentru menţinerea în piaţă a 

ofertei ferme de cumpărare şi de vânzare în decursul 
unei şedinţe de tranzacţionare. 

70% din sedinţa de tranzactionare sau daca 

simbolul a fost suspendat de la 

tranzactionare, din perioada in care s-a 

tranzactionat in cursul sedintei 

Perioada de timp maximă până la reactualizarea 

ofertei ferme de cumpărare şi de vânzare de la 

momentul la care nu sunt îndeplinite condiţiile 

aplicabile cotaţiilor Intermediarului. 

5 minute 

Număr minim de instrumente financiare pentru care un 

singur Participant poate să se înregistreze ca Market 

Maker. 

1 instrument financiar 

Perioada de timp minimă pentru care un Market 
Maker trebuie să deţină această calitate. 

1  luna calendaristică 

Numărul maxim de şedinţe de tranzacţionare în 

decursul unei luni calendaristice în care un Market 

Maker poate să nu afişeze oferte ferme de cumpărare şi 

de vânzare. 

3 sedinte de tranzactionare din luna 

calendaristica 

 

Pentru informaţii suplimentare, ne puteţi contacta la adresa de e-mail bvb@bvb.ro sau la telefon 

021.307.95.00, Departamentul Marketing şi Relaţii internaţionale. 

 

DEPARTAMENTUL MARKETING ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 


