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HOTARARI ALE CONSILIULUI BURSEI IN SEDINTA DIN 30 IUNIE 2014 

 

 

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca, in sedinta din 30 iunie 2014, Consiliul Bursei a 

hotarat urmatoarele: 

 

1. Schimbarea Codului BVB – Operator de piata, Titlul III,  cu privire la introducerea ordinului 

cross, la noi solutii pentru starea de piata Tranzactionare la inchidere si noi caracteristici 

aplicabile ordinelor. Prin aceste masuri, BVB are in vedere diversificarea optiunilor de 

tranzactionare oferite participantilor la piata, propunand in acest sens introducerea de facilitati 

in sistemul de tranzactionare Arena, cu rol de imbunatatire a activitatii de tranzactionare. 

  

Modificarile Codului BVB vor intra in vigoare dupa aprobarea lor de catre Autoritatea de 

Supravegere Financiara. 

 

2. Schimbarea Codului sistemului alternativ de tranzactionare.  Modificarile vor reflecta o noua 

structura a sistemului alternativ de tranzactionare operat de BVB, pentru a creste numarul de 

companii listate si a crea un mediu benefic pentru emitenti si investitori. 

 

Modificarile Codului privind sistemul alternativ de tranzactionare vor intra in vigoare dupa 

aprobarea lor de catre Autoritatea de Supravegere Financiara.   

 

3. Acordarea calitatii de participant pentru IPOPEMA Securities SA pe piata reglementata la 

vedere si inregistrarea sa in Registrul Participantilor. Data la care IPOPEMA isi va incepe 

activitatea va fi comunicata ulterior.  

 

IPOPEMA Securities este o firma de investitii listata la Warsaw Stock Exchange din mai 

2009. Ca membru, IPOPEMA detine o cota de piata din valoarea tranzactionata de 6 – 11% 

pe Warsaw Stock Exchange (2009 – 2014) si de 4 – 12% pe Budapest Stock Exchange (2010 

– 2014). 

  

4. Retragerea calitatii de Participant la sistemul de tranzactionare al BVB pentru societatea de 

brokeraj Fortius Finance, si radierea sa din Registrul Participantilor de la data de 30 iunie 

2014.  

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati pe:  

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

 


