Cadrulul general aplicabil pentru activitatea de Market Maker,
respectiv de Market Maker al Emitentului pentru obligatiuni
a) lista instrumentelor financiare care sa constituie obiectul programului: obligatiuni tranzactionate in cadrul
BVB, atat de pe piata reglementata cat si din cadrul SMT, denominate RON sau EUR
b) perioada minima pentru aplicarea programului este de 12 luni calendaristice; dupa expirarea perioadei,
programul va fi analizat in vederea unei posibile extinderi/ revizuiri
c) parametrii de cotare pentru derularea activitatii de Market Maker, respectiv de Market Maker al Emitentului
pentru obligatiuni vor respecta un nivel de baza, conform urmatorilor parametri specifici:
Nivel de baza Parametri Specifici
Denumire

Valoare

Volum minim corespunzator ofertei ferme de cumparare si de vanzare

minim 1 % din volumul mediu zilnic inregistrat in piata principala
a obligatiunilor intr-o perioada de minim 6 luni anterioare
inregistrarii in calitate de MME pentru acele obligatiuni (minim 1
obligatiune)

-

in situatia in care nu exista un istoric de tranzactionare pentru
obligatiunile respective, se vor avea drept reper, fara a se limita
urmatoarele: specificul obligatiunii vizate, pattern-ul de
tranzactionare al obligatiunilor de acelasi tip sau care prezinta
caracteristici similare

Spread maxim dintre preturile de cumparare si de vanzare afisate de
Intermediar
-

maxim 5% - pentru obligatiuni piata reglementata

Perioada de timp minima pentru mentinerea in piata a ofertei ferme de
cumparare si de vanzare in decursul unei
sedinte de tranzactionare

minim 60% din sedinta de tranzactionare sau daca simbolul a fost
suspendat de la tranzactionare, din perioada in care s-a tranzactionat
in cursul sedintei

maxim 7% - pentru obligatiuni SMT

Nota:
In situatii deosebite, se pot considera si alte elemente relevante in stabilirea parametrilor de cotare aplicabili
unui Market Maker sau unui Market Maker al Emitentului pentru o anumita emisiune de obligatiuni.
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d) comisioanele de tranzactionare aplicabile Participantilor care se inregistreaza in calitate de Market Maker,
respectiv de Market Maker al Emitentului pentru obligatiuni: 0 (cumparare/vanzare), conditionat de
indeplinirea obligatiilor zilnice de cotare, conform unei proceduri specifice de monitorizare a obligatiilor de
cotare.
Nota:
▪ parametrii efectivi de cotare aplicabili activitatii de Market Maker, respectiv de Market Maker al Emitentului,
specifici pentru fiecare emisiune de obligatiuni vor fi stabiliti prin decizie a Directorului General al BVB.
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