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in vederea adoptarii bunelor practici de guvernanta

corporativa aliniate la Codul BVB pentru SMT

guvernantei societatii si a situatiilor financiare in vederea

finanțării acesteia prin emisiuni de obligațiuni sau acțiuni

sub prevederile Legii nr. 31/1990

in procesul de inregistrare al instrumentelor financiare

emise la ASF, DC si a listarii acestora la BVB - SMT

societatii în cadrul Comisiei de Admitere la

Tranzacționare din cadrul BVB

societatii cel puțin 12 luni după listarea la BVB - SMT,

în vederea pregătirii raportărilor specifice în calitate

de emitent

Consultanta pentru

listarea la BVB 

sectiunea SMT   

Analiza 

Consultanță

Suport

Consultanță

Susținerea

Asistență

Companie 

românească 100%

in procesul de finantare al societatii prin emisiuni de

actiuni sau plasamente private de obligatiuni conform

Legii nr. 31/1990



Daca vrei ca societatea sa devina EMITENT atunci …

✓ Trebuie sa se 

transforme în 

societate pe 

acțiuni (dacă

este cazul)

✓ Acționarii

adoptă decizia 

privind

emisiunea de 

actiuni sau de 

obligatiuni

conform Legii

nr. 31/1990

✓ Reprezentantii

societatii

împreună cu 

Consultantul 

Autorizat 

stabilesc tipul 

de emisiune

care se va

derula

✓ Acțiunile sau

obligatiunile

emise se vor

înregistra la 

ASF și la 

DC in 

vederea

listarii lor la 

BVB - SMT

✓ Societatea

adopta toate

cerintele

specifice noii

calitati de 

EMITENT



Avantajele listarii la BVB 

Extinderea 

afacerii și 

intrarea pe noi 

piețe, lansarea 

de noi produse

Finanțarea 

proiectelor de 

tip M&A

Diversificarea 

surselor de 

finanțare

Managementul 

gradului de 

îndatorare

Îmbunătățirea 

reputației și 

prestigiului

Îmbunătățirea 

guvernanței 

corporative și a 

relației cu 

investitorii, clienții 

si actionarii

Listarea la BVB-SMT necesită serviciile unui Consultant Autorizat

▪ Codul Bursei de Valori București – Sistem Multilateral de Tranzactionare; Legea nr. 31/1990 republicata

privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare si legislatia specifica pietei de

instrumente financiare aplicabila de la momentul listarii companiei la BVB – SMT.

Reglementări principale: 



Documente importante privind listarea la BVB sectiunea SMT

Decizia organului statutar al societății privind listarea la BVB si inregistrarea in sistemul DC

Cerere de admitere la tranzacționare pe BVB

Memorandum / Document de prezentare

Contracte încheiate cu DC

Confirmarea înregistrării valorilor mobiliare la ASF si DC

Contract incheiat cu un Agent de plata

Rapoarte financiare semestriale și anuale, cel puțin pentru ultimul exercițiu financiar

Contract semnat cu un Consultantul Autorizat de BVB
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unic al auto-listării 

Bursei de Valori 

București (BVB) 

pe propria piață

reglementată

în oferta 

secundară

de vânzare a 15% din 

acțiunile operatorului 

național de transport al 

energiei electrice din 

România, 

Transelectrica

în ofertele publice 

inițiale ale SNTGN 

Transgaz și SNGN 

Romgaz

unic al ofertei 

publice de 

vânzare de 

obligațiuni în RON 

a Băncii Mondiale

al listării la bursă a

acțiunilor companiei 

internaționale New 

Europe Property 

Investments plc

unic al listării pe 

piața reglementată

a companiilor 

Electromagnetica 

București și Artego 

Târgu Jiu

… din realizările companiei

Intermediar

Partenerul tău în finanțarea societatii prin 
emisiuni de obligațiuni sau acțiuni



Infiintarea Intercapital Invest S.A. și obtinerea

calitatii de membru fondator al Bursei de Valori

București (BVB), una dintre cele mai importante 

societăți de servicii de investiții financiare (SSIF) 

independente din România de la acea vreme

Consultant Autorizat de BVB în vederea 

finantarii societatilor prin emisiuni de 

actiuni sau obligațiuni și listarea acestora 

la BVB pe SMT 

1995 20202017

Schimbarea obiectului de activitate al 

Intercapital Invest S.A. în servicii de 

consultanță financiara

de peste 22 de ani …



Intercapital Invest S.A.

Asistență din partea Intercapital 

Invest S.A. pana la aprobarea

listării la BVB 

Utilizarea expertizei Intercapital 

Invest S.A. în promovarea pietei de 

capital ca sursa de finantare pentru

societati

Un bun partener al societatilor

care aleg finantarea prin emisiuni

de acțiuni și obligațiuni si listarea

acestora la BVB

Vizibilitate prin transformarea 

unei listări într-un adevărat 

eveniment de imagine pentru

societate



Profesionalism și inovație dovedite in cei peste

22 de ani de functionare prin participare la

importante evenimente din piata financiara

romaneasca

Ce ne 

recomandă

Experiența in domeniul consultantei financiare cu

privire la finantarea societatilor prin emisiuni de

actiuni sau obligațiuni in baza Legii nr. 31/1990 si

listarea acestora la BVB

Reputația de promotor al unor proiecte inovatoare

atât pentru investitori cât și pentru societati la

nivelul pietei financiare din Romania

Performanta – succesul clientilor nostrii ne

defineste
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… in cei peste 22 de ani de funcționare …

--
-

-



Str. Muntii Tatra nr. 4-10, Bucureşti, sector 1

Tel: +4021 203 14 04 

Mobil: +40727 002 897

contact@intercapital.ro

www.intercapital.ro 

Mihaela Stoica, CEO 
mihaela.stoica@intercapital.ro

Vă mulțumim!


