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INTRODUCERE
Multe persoane cunosc piaţa de capital doar din punct de vedere
al cumpărărilor şi vânzărilor de acţiuni şi al câştigurilor ce pot fi
obţinute în urma acestora.
Însa piaţa de capital îndeplineşte un alt rol foarte important:
atragerea de finanţare pentru firmele care vor să-şi crească
afacerile.
Finanţarea prin intermediul pieţei de capital este o alternativă
la împrumuturile bancare - alternativă ce este, din păcate, prea
puţin cunoscută şi utilizată în ţara noastră.
Acest tip de finanţare se realizează prin emisiuni publice de
vânzare de acţiuni şi obligaţiuni iar rolul acestui material
este explicarea acestora.
Mecanismul este destul de simplu:
1) o firmă care are nevoie de bani pentru dezvoltarea activităţii
sau finanţarea unui proiect de investiţii pune în vânzare acţiuni
şi / sau obligaţiuni
2) această vânzare se realizeaza prin societăţi specializate pe
piaţa de capital - societăţi de servicii de investiţii financiare (SSIF)
3) cumpărătorii acţiunilor şi / sau obligaţiunilor plătesc pentru
cumpărarea acestora iar banii ajung la firma emitentă care-i
foloseşte pentru investiţii şi dezvoltare
4) la rândul lor, cumpărătorii de acţiuni şi obligaţiuni primesc
diverse beneficii din partea firmei:
- dividende pentru acţiuni
- dobânzi pentru obligaţiuni.
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Finanţarea prin piaţa de capital reprezintă o alternativă care
trebuie luată tot mai serios in consideraţie, în condiţiile în care
majoritatea covârşitoare a firmelor româneşti sunt la dispoziţia
băncilor şi a reglementărilor acestora pentru obţinerea de fonduri
necesare activităţii.
În cazul emisiunilor publice de valori mobiliare (acţiuni sau
obligaţiuni), firma emitentă dictează condiţiile în care se face
această vânzare (desigur, aceste condiţii trebuie să fie şi pe
placul investitorilor pentru ca vânzarea să aibă succes).
Astfel, orice firmă din România îşi poate diversifica structura de
finanţare şi include piaţa de capital în planurile sale.
BVB oferă firmelor interesate posibilitatea listării pe una din
pieţele pe care le administrează (în funcţie de caracteristicile
emitenţilor: număr de acţiuni / acţionari, valoarea
capitalurilor proprii): piaţa reglementată (sau Cota BVB) şi
Piaţa RASDAQ.
Listarea aduce avantaje importante pentru firme:
- vizibilitate sporită în rândul partenerilor de afaceri şi al
clienţilor actuali şi potenţiali
- publicitate gratuită
- stabilirea unei valori “de piaţa” a companiei, valoare ce
poate fi cu mult mai mare decât valoarea în acte
- creşterea încrederii partenerilor de afaceri români şi străini
- atragerea de parteneri noi, creşterea operativităţii şi
eficienţei schimburilor de acţiuni între acţionari
- atragerea de capital prin emisiuni de acţiuni şi obligaţiuni.
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În capitolele următoare prezentăm pe scurt procedurile şi
mecanismele specifice emisiunilor de acţiuni şi obligaţiuni
pe piaţa de capital.
Începem mai intâi cu ofertele publice, operaţiunile prin care se
cumpără sau se pun în vânzare către public acţiunile şi
obligaţiunile emise de către firme.
Continuăm cu procedurile şi condiţiile pentru listarea acţiunilor la
Bursa de Valori Bucureşti (Cota BVB) şi pe Piaţa RASDAQ.
În final prezentăm mecanismele specifice de punere în vânzare a
acţiunilor şi obligaţiunilor în ţara noastră.
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Capitolul 1: OFERTE PUBLICE
Ofertele publice sunt operaţiuni speciale prin care se cumpără
sau se vând pachete mari şi foarte mari de acţiuni.
De exemplu: dacă un investitor intenţionează achiziţionarea unui
procent de 15% din acţiunile unei firme listate la Cota BVB sau
pe piata RASDAQ, atunci poate lansa o ofertă publică de
cumpărare de acţiuni prin care aduce la cunoştinţa pieţei de
capital şi investitorilor intenţia sa.
Prin ofertă investitorul asigură o vizibilitate şi o transparenţă mai
mare în legătură cu intenţiile sale.
Aceasta îi poate asigura şi şanse de reuşită mai mari decât
cumpărarea acţiunilor respective direct de la Bursă.
În unele cazuri ofertele publice sunt obligatorii.
Ofertele publice sunt de doua feluri:
- oferte publice de cumpărare;
- oferte publice de vânzare.
Denumirile sunt suficient de clare astfel încat diferenţa dintre cele
două nu mai necesită explicaţii adiţionale.
Ofertele publice de vânzare se împart la rândul lor în două
categorii:
- oferte publice primare;
- oferte publice secundare.
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Prin ofertele primare de vânzare emitentul însusi vinde acţiuni
nou-emise în vederea finanţării activităţii.
Prin ofertele secundare de vânzare un acţionar vinde o parte din
acţiunile deja deţinute.
Astfel, în cazul ofertelor primare se vând acţiuni nou-emise, iar
banii rezultaţi din vânzare sunt încasaţi de firma emitentă a
acţiunilor.
În cazul ofertelor secundare se vând acţiuni deja emise, iar banii
rezultaţi din vânzare sunt încasaţi de acţionarul vânzator al
acţiunilor.
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Capitolul 2: LISTAREA ACŢIUNILOR
LA COTA BVB
Prezentăm în continuare procedurile şi mecanismul listării
acţiunilor la Cota BVB.
Primele doua condiţii pentru listarea acţiunilor unei firme la bursă
sunt:
- organizarea acesteia sub formă de societatei pe acţiuni (SA)
şi
- statutul de societate deschisă (vânzarea unui procent din
acţiunile firmei către public).
În cazul în care o societate este organizată ca Societate cu
Răspundere Limitată (SRL), iar aceasta doreşte listarea la bursă,
procedura de transformare în Societate pe Acţiuni reprezintă o
condiţie ce trebuie îndeplinită în prealabil.
Această transformare este o procedură juridică uzuală.
Vânzarea unui procent din acţiuni către public se face
printr-o ofertă publică de vânzare şi este derulată cu ajutorul
unei societăţi specializate numită Societate de Servicii de
Investiţii Financiare (SSIF).
Oferta publică de vânzare de acţiuni prin care o firmă devine
societate deschisă se numeste ofertă publică iniţială (numită şi
IPO - Initial Public Offer).
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Prin IPO o firmă care anterior era deţinută doar de un număr
redus de acţionari (de regulă acţionari fondatori) se deschide
către public şi pune în vânzare acţiuni ce pot fi cumpărate de
către orice persoană sau firmă interesată. Desigur, procentul de
acţiuni puse în vânzare poate fi destul de mic, astfel încât
fondatorii să nu piardă controlul firmei dacă intenţionează
păstrarea acestuia.
Într-o ofertă publică iniţială se pot vinde acţiuni deja emise,
deţinute de unul dintre acţionarii iniţiali ai firmei (ofertă publică
secundară de vânzare de acţiuni) sau acţiuni noi ce vor fi folosite
pentru majorarea capitalului social (ofertă publică primară de
vânzare de acţiuni).
Continuăm cu prezentarea cerinţelor necesare listării
acţiunilor la bursă.
În această direcţie, conform noilor prevederi ale Codului Bursei
de Valori Bucureşti, condiţiile generale pe care orice
emitent trebuie să le îndeplinească sunt urmatoarele:
- în urma deschiderii firmei (derulării cu succes a unei oferte
publice de vânzare de acţiuni - IPO), acţiunile firmei vor fi
înregistrate în cadrul unui departament specializat al Comisiei
Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM)
- acţiunile trebuie să fie liber transferabile între acţionari,
plătite integral, emise în formă dematerializată, evidenţiate prin
înscriere în cont, iar transferurile nu trebuie să fie restricţionate
prin prevederi ale actelor constitutive (ca de exemplu prevederi
legate de obligaţia acţionarilor de a vinde acţiuni numai altor
acţionari etc.)

ghidul emitentului de acţiuni şi obligaţiuni

8

URSA DE

ALORI

UCUREŞTI

- acţiunile trebuie să fie din aceeaşi clasă, iar dispersia
acestora să fie de cel puţin 25% din numărul total de acţiuni
- emitentul ce solicită admiterea la tranzactionare trebuie să
fie o societate comercială ce a încheiat o ofertă publică de
vânzare acţiuni în baza unui prospect de ofertă aprobat de către
CNVM sau ce are aprobat de către CNVM un prospect întocmit
în vederea admiterii la tranzacţionare
- societatea ce solicită listarea trebuie să fi funcţionat în
ultimii trei ani anterior solicitării la tranzacţionare şi să fi intocmit
situaţii financiare pentru această perioadă, in conformitate cu
prevederile legale
- emitentul trebuie să depună la Bursa de Valori prin
intermediul unei Societăti de Servicii de Investiţii Financiare
numită şi Societate Iniţiatoare toate documentele cerute:
- cerere de admitere la tranzacţionare
- prospectul de oferta publică sau prospectul de
admitere la tranzacţionare în limba româna
- situaţii financiare etc.
- emitentul trebuie să facă plata comisioanelor către Bursa
de Valori; comisioanele plătite de un emitent către bursa sunt:
- de procesare a dosarelor
- de înscriere şi admitere la tranzacţionare
- tarif de menţinere la tranzacţionare şi de
promovare din Categoria 2 în Categoria 1 sau din
Categoria 3 în Categoria 2
- emitentul trebuie să desemneze două persoane care vor
menţine legătura permanentă cu Bursa de Valori Bucureşti.
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Cerinţele menţionate sunt generale şi trebuie respectate de către
orice emitent ce solicită admiterea la tranzacţionare la Bursa de
Valori Bucureşti.
Structura a pieţei de capital administrata de BVB cuprinde în
sectorul Titluri de Capital următoarele categorii: Categoria 1,
Categoria 2, Categoria 3 şi Categoria Internaţională.
Pentru fiecare categorie în parte cerinţele în plus ce trebuie
respectate (faţă de cele prezentate) sunt specificate mai jos.

Pentru Categoria 1:
- acţiunile trebuie să fie din aceeaşi clasă, iar dispersia acestora
să fie de cel putin 25% din numărul total de acţiuni, către cel puţin
2000 de acţionari
- societatea ce solicită admiterea la tranzacţionare să aibă
valoarea capitalurilor proprii din ultimul exerciţiu financiar de cel
puţin echivalentul în lei a 8 milioane EUR, calculat la cursul de
referinţă al BNR (Banca Naţională a României) din data
înregistrării la Bursa de Valori Bucureşti a cererii de admitere la
tranzacţionare;
- emitentul ce solicită admiterea la tranzacţionare trebuie să fi
obţinut profit net în ultimii doi ani de activitate
- emitentul trebuie să prezinte un plan de afaceri pentru cel puţin
următorii doi ani calendaristici.
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Pentru Categoria 2:
- emitentul trebuie să aibă valoarea capitalurilor proprii din ultimul
exerciţiu financiar de cel puţin echivalentul a 2 milioane EUR,
calculat in lei la cursul de referinţa al BNR din data înregistrării la
BVB a cererii de admitere la tranzacţionare.
Pentru Categoria 3:
- emitentul trebuie sa fie o societate comercială dinamică,
inovatoare şi cu potenţial de creştere
- emitentul trebuie să aibă, în principiu, în obiectul de activitate
dezvoltarea de tehnologii noi şi implementarea acestora în
domenii cum ar fi medicina, biotehnologia, agrotehnologia,
telecomunicaţiile, informatica etc.
- societatea trebuie să aibă valoarea capitalurilor proprii din
ultimul exerciţiu financiar de cel puţin echivalentul in lei a 1 milion
EUR calculat la cursul de referinţa al BNR din data înregistrării la
BVB a cererii de admitere la tranzacţionare.
În momentul în care firma a încheiat cu succes o ofertă publică
de vânzare de acţiuni şi are un contract cu Depozitarul Central,
aceasta va iniţia procedura de înscriere a acţiunilor la Cota BVB
(listare).
Aceasta presupune centralizarea unor informaţii şi documente
despre firmă, activitatea şi organizarea acesteia, performanţe
financiare şi planuri de viitor, precum şi redactarea unor
documente de prezentare a firmei pentru investitorii la Bursă.
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Aceste documente sunt analizate de către reprezentanţi ai
Bursei de Valori pentru a fi in conformitate cu regulamentele în
vigoare.
Decizia finală de listare este luată de Consiliul de Administraţie al
Bursei de Valori Bucureşti.
Procedura pare complicată, însă pe tot parcursul acesteia firma
beneficiază de sprijinul şi asistenţa unei Societăţi de Servicii de
Investiţii Financiare (SSIF) cu experienţă în asemenea operaţiuni.
Procedura de listare la Cota BVB este reglementată de
Codul BVB.
Comisioanele şi costurile procesului de listare la bursă au în
general valori reduse.
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Capitolul 3: LISTAREA ACŢIUNILOR
¸ RASDAQ
PE PIATA
Dacă cerinţele pentru listarea la BVB par prea stricte, atunci
firmele interesate de listarea acţiunilor au acces şi la
Piaţa RASDAQ.
Deşi o serie de cerinţe de bază referitoare la listare se menţin,
condiţiile necesare înscrierii pe Piata RASDAQ sunt mult mai
puţin restrictive decât cele pentru listarea la Cota BVB.
Cerinţele pentru listarea pe RASDAQ sunt prezentate in
continuare:
- societatea trebuie sa fie deschisă (numită şi societate
deţinută public), adică acţiunile sale trebuie să fi făcut obiectul
unei oferte publice de vânzare-IPO (cerinţa de bază pentru
listarea acţiunilor unei firme la o bursă)
- acţiunile sunt dematerializate (adică nu sunt tipărite pe
hârtie) şi înregistrate la departamentul specializat al CNVM
- societatea emitentă a încheiat un contract de registru cu
Depozitarul Central
- societatea emitentă trebuie să respecte obligaţiile de
informare periodică şi continuă.
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BVB va autoriza Categoria RASDAQ STAR în cadrul pieţei
reglementate, prin care emitenţii de pe Piaţa RASDAQ care vor
înregistra o capitalizare de minim 1 milion EUR şi care se
angajează să respecte cerinţele de informare specifice pieţei
reglementate vor fi promovaţi pentru o perioadă promoţională de
6 luni cu costuri zero.
Procedura de listare este foarte simplă.
Emitentul va centraliza şi depune la Departamentul Emitenţi al
RASDAQ o serie de documente în vederea listării:
- cerere de înscriere la cotă
- dovada încheierii contractului de registru
- copia certificatului de înregistrare la CNVM
- un document tipizat de prezentare, ultima situaţie
financiară anuală şi ultima situaţie financiară semestrială
- dovada plăţii comisionului de procesare către RASDAQ
- decizia conducerii de listare pe RASDAQ.
Departamentul de listare analizează dosarul şi, în cazul în care
condiţiile sunt îndeplinite, emite o recomandare către Comisia de
Listare).
Comisioanele legate de acestă operaţiune sunt foarte reduse.
Listarea acţiunilor pe RASDAQ este reglementată de
Regulamentul nr. 2/ 2002 al CNVM privind integritatea şi
transparenţa Pieţei RASDAQ.
În listarea acţiunilor proprii pe RASDAQ o firmă interesată poate
solicita sprijinul unei societăţi specializate de intermediere pe
piaţa de capital - Societate de Servicii de Investiţii Financiare.
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Capitolul 4: EMISIUNEA DE ACŢIUNI
Am prezentat cerinţele şi procedurile pentru listarea acţiunilor
la Cota BVB şi pe Piaţa RASDAQ.
Am vorbit despre faptul că derularea unei oferte de vânzare de
acţiuni către public (numită şi deschiderea societăţii sau
transformarea acesteia în societate deţinută public) este o
etapă esenţială pentru listarea acţiunilor pe o piaţă de
tranzacţionare.
Să vedem acum care sunt procedurile de urmat pentru o
ofertă publică de vânzare de acţiuni.
Asa cum am văzut, oferta publică de vânzare în vederea
deschiderii societăţii către public, numită de asemenea ofertă
publică initială poate fi de doua feluri:
- ofertă publică primară, prin care se vând acţiuni nou
emise, iar banii rezultaţi din vânzare intră în societate, fiind folosiţi
pentru majorarea capitalului social şi dezvoltarea afacerilor
- ofertă publică secundară, prin care se vând acţiuni
existente de către unul dintre acţionarii societăţii, banii rezultaţi
din vânzare fiind încasaţi de acesta.
Operaţiunile pentru cele două tipuri de oferte sunt similare.
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Incepem cu oferta publică primară.
Aceasta este o operaţiune specială de majorare a capitalului
social, prin care acţiunile nou emise sunt oferite publicului, adică
oricărei persoane fizice sau juridice interesate.
Oferta publică primară se derulează numai prin intermediul unei
firme specializate de intermediere pe piaţa de capital - Societate
de Servicii de Investiţii Financiare (SSIF).
Parametrii ofertei publice sunt stabiliţi de firma emitentă a
acţiunilor: durata ofertei, numărul de acţiuni emise, procentul din
capitalul social actual, preţul la care acţiunile sunt oferite etc.
Pentru derularea ofertei publice de vânzare se întocmeşte un
document oficial de prezentare a ofertei şi a emitentului acţiunilor,
numit prospect de emisiune. Acesta se realizează de catre
SSIF intermediară a ofertei, pe baza datelor furnizate de către
emitent.
Printre elementele incluse în prospect se numără:
- un rezumat succint realizat într-un limbaj non-tehnic, cu
principalele caracteristici, riscuri aferente emitentului, entităţi ce
garantează îndeplinirea obligaţiilor asumate de emitent,
prezentarea firmelor şi persoanelor ce au participat la elaborarea
prospectului
- informaţii despre acţiunile puse în vânzare, drepturile
conferite de acestea (dividende) etc.
- informaţii despre oferta publică (durată, derulare,
distribuitori, alocare, preţ acţiuni, număr de acţiuni, listare
ulterioară etc.)
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- informaţii despre emitent (date de identificare, natura
activităţii, capital social, obligaţiuni, conducere, acţionari)
- activitatea emitentului (operaţiuni, performanţe
economico - financiare, sedii, cercetare şi dezvoltare, proceduri
judiciare, salariaţi, investiţii, surse de finanţare)
- situaţii contabile (raportări financiare, indicatori)
- informaţii referitoare la management, perspectivele
viitoare, factorii de risc.
Prospectul trebuie avizat de Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare (CNVM) - procedură de care se ocupă SSIF.
Acţiunile nu pot fi oferite spre vânzare înainte de această
procedură. Ulterior avizării are loc publicitatea oficială a ofertei - prezentarea acesteia în ziare de circulaţie naţională şi prin alte
canale. Pe durata derulării ofertei, acţiunile sunt puse în vânzare
la sediile distribuitorilor - societăţi de servicii de investiţii
financiare şi bănci cu care emitentul a încheiat contracte de
distribuţie (de toată această procedură se ocupă tot SSIF, cu care
emitentul a lucrat la elaborarea prospectului).
În urma încheierii cu succes a ofertei, societatea emitentă de
acţiuni devine societate deţinută public, iar CNVM avizează
închiderea cu succes a ofertei.
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Procedura este similară şi pentru oferta publică secundară
de vânzare de acţiuni:
- derularea prin intermediul unui SSIF
- elaborarea unui prospect ce va fi avizat de CNVM
- condiţiile de închidere cu succes etc.
În urma încheierii cu succes a unei oferte, acţiunile sunt
înregistrate la CNVM, iar acestea pot fi ulterior listate la
Cota BVB sau pe Piaţa RASDAQ.
Listarea se aplică tuturor acţiunilor emise de societatea din clasa
respectivă, nu numai celor care au facut obiectul ofertei publice.
O societate deţinută public (deschisă) va trebui să îndeplinească
o serie de cerinţe de raportare către instituţiile pieţei de capital
şi către publicul investitor:
- informări cu privire la convocarea adunărilor generale şi
hotărârilor acestora
- informări cu privire la distribuirea şi plata dividendelor
- rapoarte financiare trimestriale, semestriale şi anuale - raportări contabile şi informaţii solicitate de către CNVM
- schimbări în structura acţionariatului
- orice informaţii sau ştiri importante legate de activitatea
societaţii.
Societatea va trebui să acorde un tratament egal tuturor
acţionarilor săi, atât cei iniţiali cât şi cei rezultaţi din oferta publică,
şi să se supună şi eventualelor criterii suplimentare de informare
în cazul listării la Cota BVB sau pe Piata RASDAQ.
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Legislaţia aplicabilă ofertelor publice de acţiuni (la momentul
elaborării acestui material) este Legea 297 / 2004 privind piaţa
de capital şi Regulamentul nr.1 / 2006 al CNVM .
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Capitolul 5: EMISIUNEA DE
OBLIGAŢIUNI
Oferta publică de vânzare de obligaţiuni se derulează similar
cu cea de vânzare de acţiuni.
La fel ca şi în cazul acţiunilor, obligaţiunile se emit prin ofertă
publică numai prin intermediul unei societăţi specializate de
intermediere, numită societate de servicii de investiţii financiare
(SSIF).
Aceasta se ocupă de coordonarea tuturor operaţiunilor legate de
finanţarea prin obligaţiuni:
- elaborarea prospectului de emisiune pe baza parametrilor
stabiliţi de comun acord cu firma emitentă si a datelor primite de
la aceasta
- relaţia cu autorităţile pieţei de capital
- coordonarea operaţiunilor de vânzare a obligaţiunilor
- elaborarea raportului de închidere a ofertei
- listarea obligaţiunilor.
Firma emitentă a obligaţiunilor stabileşte, prin consultare cu
societatea de intermediere şi pe baza nevoilor proprii de finanţare,
parametrii emisiunii:
- valoarea totală a împrumutului obligatar
- valoarea nominală şi numărul obligaţiunilor
- dobânda la care se oferă obligaţiunile
- durata de viaţa şi frecvenţa plăţilor
- perioada de vânzare a obligaţiunilor şi tipul acestora
(convertibile sau neconvertibile)
- modalitatea de garantare şi listarea pe o piaţă organizată.
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Societatea de intermediere poate oferi consultanţă emitentului
în ceea ce priveşte parametrii emisiunilor de obligaţiuni
precedente din ţara noastră, structura cererii de astfel de
instrumente pe piaţa etc..
Pe baza acestor parametrii şi a informaţiilor primite de la emitent,
SSIF elaborează un document oficial de prezentare a firmei
emitente şi a obligaţiunilor puse în vânzare.
Acest document se numeste prospect de emisiune.
Printre elementele incluse în prospectul de vânzare a
obligaţiunilor se numără:
- prezentarea firmelor şi persoanelor ce au participat la
elaborarea prospectului
- informaţii despre obligaţiunile puse în vânzare şi drepturile
conferite de acestea (număr de obligaţiuni, valoare nominală,
preţ de emisiune, rata dobânzii, rambursare, plaţi, tipul
obligaţiunilor, modalitatea de garantare, listare, derularea ofertei,
desţinatia fondurilor atrase)
- informaţii despre emitent (date de identificare, natura
activitătii, capital social, alte obligaţiuni emise);
- activitatea emitentului (operaţiuni, performanţe economico
financiare, sedii, cercetare şi dezvoltare, proceduri judiciare,
salariaţi, investiţii, surse de finanţare)
- situaţii contabile (raporturi financiare, indicatori)
- informaţii referitoare la management, perspective viitoare,
factori de risc.
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Prospectul trebuie avizat de Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare (CNVM) - procedură de care se va ocupa SSIF.
La fel ca în cazul acţiunilor, obligaţiunile nu pot fi oferite spre
vânzare înainte de acestă procedură.
Conform reglementarilor în vigoare, se recomandă garantarea
obligaţiunilor mai ales în cazul emisiunilor noi (cu active, politică
de risc financiar etc.).
Ulterior avizării are loc publicitatea oficială a ofertei - prezentarea
acesteia în ziare de circulaţie naţionala şi prin alte canale.
Pe durata derulării ofertei, obligaţiunile sunt puse în vânzare la
sediile distribuitorilor - societăţi de sevicii de investiţii financiare şi
bănci cu care emitentul a încheiat contracte de distribuţie (de
toată această procedură se ocupa tot SSIF cu care emitentul a
lucrat la elaborarea prospectului)
În urma încheierii cu succes a ofertei, obligaţiunile sunt
înregistrate la CNVM, iar acestea pot fi ulterior listate la Bursa de
Valori Bucureşti.
O societate emitentă de obligaţiuni prin ofertă publică va trebui să
îndeplinească o serie de obligaţii de raportare către instituţiile
pieţei de capital şi către publicul investitor: rapoarte financiare,
evenimente ce afecteaza deţinătorii de obligaţiuni, plata
dobânzilor etc..

ghidul emitentului de acţiuni şi obligaţiuni

22

URSA DE

ALORI

UCUREŞTI

Societatea va trebui să se supună şi eventualelor criterii
suplimentare de informare în cazul listării la Bursa de Valori
Bucureşti.
După ce a emis obligaţiuni, societatea va plăti în mod regulat
dobânzi, conform obligaţiilor asumate în prospectul de emisiune.
La scadenţa împrumutului (sau, în unele cazuri, şi pe parcurs) se
va rambursa investitorilor valoarea nominală a obligaţiunilor
cumpărate.
Legislaţia aplicabilă ofertelor publice de actiuni (la momentul
elaborarii acestui material) este Legea 297 / 2004 privind piata de
capital si Regulamentul CNVM nr.1/ 2006.

ÎNCHEIERE
Finanţarea prin piaţa de capital reprezintă o opţiune eficientă şi
flexibilă pentru firmele dinamice.
În cazul în care doriţi mai multe detalii pe tema emisiunilor
publice de acţiuni şi obligaţiuni, sau pe tema listării unei firme pe
piaţa reglementata (Cota BVB) sau pe Piaţa RASDAQ, vă invităm
să apelaţi la o societate de servicii de investiţii financiare pe care
o puteţi găsi pe www.bvb.ro (la capitolul intermediari) sau pe
www.asociatiabrokerilor.ro.
Multumim pentru materialul de prezentare SSIF Intercapital Invest.
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