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STIMULENTE PENTRU MARKET MAKERII BVB INCEPAND CU 1 OCTOMBRIE 2014  

 

Avand in vedere obiectivul asumat, de a facilita accesul investitorilor pe piata de capital din Romania 

si a creste lichiditatea acesteia, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a decis revizuirea programelor 

dedicate Market Makerilor, oferind noi programe, incepand cu 1 octombrie 2014, dupa cum urmeaza:  

 

 Program pentru Noi Market Makeri 

 

Aceasta initiativa are ca scop incurajarea implicarii a noi market makeri pentru actiunile listate la 

BVB.  

 

Participantii care se inregistreaza ca noi market makeri pana la data de 1 octombrie 2014 vor beneficia, 

pe o durata de 6 luni, de un discount la comisionul aferent valorii lunare tranzactionate de acestia pe o 

actiune, pe contul house, in functie de indeplinirea obligatiilor de cotare.   

 

Discountul este influentat de ponderea activitatii market makerului in valoarea totala tranzactionata pe 

o actiune, in piata principala a acesteia. Astfel, pentru o activitate de peste 3% pe actiunea respectiva, 

discountul oferit este de 0,005% din comisionul de tranzactionare de 0,01% (reducere de 50%).  

 

 Program pentru Market Makerii Existenti 

 

Acest program are ca scop implicarea mai activa a market makerilor pe actiunile pe care sunt 

inregistrati.   

 

Pentru market makerii existenti, membri deja ai Programului Pilot, BVB va aplica un pachet 

suplimentar de stimulente, denumit Schema Cota-Parte din Venituri. Daca un market maker detine 

aceasta calitate pentru cel putin 6 luni si isi indeplineste obligatiile de cotare, atunci acesta este eligibil 

pentru schema progresiva de stimulente. Nivelul stimulentelor este direct corelat cu ponderea 

activitatii market makerului in totalul valorii tranzactionate pe o actiune, in piata sa principala.  

 

Cu aceeasi data de 1 octombrie se va extinde lista de actiuni pe care market makerii pot activa, la toate 

cele incluse in indicele BET Plus. 

 

Informatii cu privire la programele de market making derulate de BVB sunt disponibile pe website-ul 

companiei, in sectiunea Reglementari. 

 

______________________ 

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.    

 

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati pe:  

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

 

http://bvb.ro/Regulations/Regulamente.aspx
http://www.bvb.ro/

