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BVB VA LANSA PIATA AeRO PE 25 FEBRUARIE 2015 

 
Bursa de Valori Bucuresti (BVB) va lansa pe 25 februarie 2015 piata AeRO, pentru companiile la 

inceput de drum, ca sa isi finanteze proiecte, povestile lor de crestere, sa isi sporeasca vizibilitatea si sa 

contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri. 

 

“La momentul lansarii pietei, vom avea companii care vor debuta pe bursa. Prin urmare, 25 februarie 

va fi, de asemenea, o zi importanta pentru investitori: pentru cei care vor investi in companii nou 

listate si cei care vor avea posibilitatea de a cumpara si vinde actiuni inca din prima zi de listare. 

Intrucat lansarea AeRO va fi o inovatie in ceea ce priveste dezvoltarea pietei de capital, eforturile 

noastre de a consolida proiectul se vor intensifica cu timpul. Lansam o structura creativa pentru 

aceasta noua piata a IMM-urilor, este o provocare ce necesita business intelligence, competenta si 

experienta”, a declarat Ludwik Sobolewski, Directorul general BVB, in cadrul conferintei “O 

conversatie capitala despre antreprenoriat cu Dan Lufkin”. 

 

In 10 decembrie, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat reglementarile pentru 

sistemul alternativ de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti (BVB). 

 

“In prezent lucram la crearea unei noi legende pentru regiunea ECE. Avem nevoie in primul rand sa 

construim piata, iar apoi sa lucram asupra competitivitatii. Piata poloneza este in prezent vedeta 

regiunii, dar dorim sa facem piata regionala mai colorata si mai atractiva pentru investitori. Avem 

ambitia sa adaugam Romania in acest peisaj si sa facem regiunea ECE mai competitiva. Scopul nostru 

este sa imbunatatim piata interna si apoi sa construim prezenta noastra pe scena internationala”, a 

declarat, de asemenea, Directorul general BVB. 

 

 

Mai multe despre AeRO 

 

Consultanti Autorizati 

 Odata cu intrarea in vigoare a noului regulament, exista noi cerinte de listare aplicabile societatilor 

care doresc sa fie listate pe AeRO. Cea mai importanta schimbare este adusa de introducerea 

rolului de Consultant Autorizat.  

 Persoanele juridice care vor sa isi asume rolul de Consultant Autorizat vor oferi sprijin crucial 

pentru emitenti inainte de debutul lor si in timpul procesului de listare, dar si cu privire la cerintele 

de raportare si transparenta de dupa debutul emitentului.  

 Ei vor fi, de asemenea, responsabili pentru consilierea companiilor cu privire la orice probleme 

juridice si administrative care apar, si vor contribui la pregatirea documentatiei relevante, solicitata 

de catre participantii la piata. 

 Consultantii Autorizati vor avea un rol crucial in conectarea companiilor emitente de actiuni cu 

investitorii.   

 

Beneficii pentru companii 

 Piata AeRO va aduce o serie de beneficii pentru companiile romanesti si straine care au in vedere 

modalitati alternative de crestere a capitalului, dar care totusi sunt prea mici sau prea tinere pentru 



 

a accesa piata reglementata. 

 AeRO va oferi acestor companii un mecanism pentru a accesa capitalul necesar dezvoltarii si 

cresterii, variind de la cateva sute de mii la cateva milioane de lei.  

 Companiile vor beneficia in plus de o vizibilitate sporita la nivel national si international, atat in 

randul partenerilor de afaceri, cat si al clientilor.  

 Prin listarea pe AeRO, companiile isi vor putea stabili o valoare de piata a afacerii, si vor putea 

accesa mai usor alte resurse de finantare.  

 Prin respectarea cerintelor de transparenta impuse de BVB, companiile isi vor consolida 

increderea clientilor, si vor putea atrage noi parteneri de afaceri.  

 In plus, BVB va crea un indice de piata dedicat AeRO, care va include companiile listate pe 

AeRO, si va oferi, astfel, vizibilitate sporita companiilor listate pe aceasta piata. 

 

Criterii de listare 

 Cu exceptia obligatiei de a avea desemnat un Consultant Autorizat, companiile care doresc sa se 

listeze pe AeRO trebuie sa aiba o capitalizare de piata anticipata de cel putin 250.000 euro, fie 

printr-un plasament privat, o Oferta Publica Initiala sau pe baza evaluarii realizate de Consultantul 

Autorizat.  

 Mai mult decat atat, o companie listata pe AeRO va trebui sa aiba un free-float de cel putin 10% 

sau minimum 30 de actionari.  

 In cele din urma compania, beneficiind de sprijinul Consultantului Autorizat, va trebui sa emita un 

document de prezentare, cu informatii despre activitatea companiei si cele mai recente situatii 

financiare. 

 In cazul cresterii capitalului prin plasament privat nu va fi necesara intocmirea unui prospect, si 

nici aprobarea ASF pentru documentatie.  

 

Beneficii pentru investitori 

 Investitorilor le va fi oferita o oportunitate rara de a descoperi companii cu potential ridicat de 

crestere, cu proiecte promitatoare in etape incipiente de dezvoltare.  

 Cu toate acestea, ca si in cazul altor investitii pe piata de capital, nu exista nicio garantie ca 

asteptarile impuse companiilor listate vor fi indeplinite in perioada de timp estimata. Investitorii 

vor putea utiliza indicele de piata AeRO ca benchmark pentru IMM-urile romanesti. 

 

 

______________________  
Bursa de Valori Bucuresti administreaza piete de actiuni, obligatiuni si alte instrumente financiare, 

prin platforme reglementate sau sisteme alternative, si furnizeaza o gama variata de servicii 

participantilor la pietele financiare. Bursa de Valori Bucuresti este o companie listata pe propria piata 

din 2010. Pentru informatii suplimentare vizitati www.bvb.ro. 

Urmareste-ne pe      

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati pe:  

Mariana Ciurel, Sef Marketing si Relatii Internationale, +40.740.104.193, mariana.ciurel@bvb.ro 

 

 

 

http://www.bvb.ro/
https://www.facebook.com/bursadevaloribucuresti
https://www.linkedin.com/company/bucharest-stock-exchange
https://twitter.com/bvb_RO

