Viața după listare:
Cum sprijină Bursa de Valori
București companiile listate
Prima zi de tranzacționare a unei companii marchează, de obicei, începutul unei noi vieți pentru o companie.
Atunci când compania devine „publică", grupul de părți interesate de aceasta devine semniﬁcativ mai mare.
Odată listată, compania împreună cu Bursa de Valori București
pun bazele unui parteneriat ce se dezvoltă în permanență prin
eforturile ambelor părți și face parte dintr-un proces continuu de
îmbunătățire și dezvoltare pentru companie.

Bursa de Valori București privește relația cu companiile listate
ca ﬁind una dinamică și lucrează activ să contribuie la
povestea de succes a companiilor.
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Traininguri
Sprijinul oferit emitenților în dezvoltarea lor permanentă se
concretizează în traininguri, ateliere de lucru și seminarii, unde
companiile au ocazia atât să lucreze la îmbunatățirea unor aspecte,
cât și să proﬁte de experiența altor companii cu istoric pe piața de
capital. BVB oferă sprijin companiilor în eforturile lor de a-și
îmbunătăți în permanență relația cu acționarii și investitorii,
esențială pentru orice companie listată, dar și alte aspecte, cum ar
ﬁ marketing-ul, strategia, inovația, raportarea ESG și multe alte
subiecte pe care orice companie care se dezvoltă continuu ar trebui
să le ia în considerare. Toate acestea se întâmplă cu ajutorul unor
speakeri și experți internaționali.

Networking și
comunitate
A ﬁ o companie listată înseamnă să intri într-o comunitate de
companii, un club de antreprenori. Noi, BVB, organizăm întâlniri și
le oferim companiilor listate nenumărate beneﬁcii. În plus, a ﬁ o
companie listată reprezintă ocazia de a intra într-o comunitate de
companii care respectă anumite standarde de calitate,
transparență și guvernanță corporativă. Aceste standarde sunt,
într-o bună masură, impuse pieței, reprezentând cele mai înalte
standarde pe care o companie le poate adopta și prin care obține
avantajul competitiv de imagine în fața concurenței.

Vizibilitate
Bursa de Valori București organizează, împreună și pentru emitenți, diferite
evenimente publice sau restrânse. Fie că este vorba de Forumuri pentru
investitori sau antreprenori, gale și ceremonii de premiere a celor mai buni
emitenți, evenimente la sediul BVB sau sărbatorirea aniversării listării la
bursă, aceste evenimente au scopul de a aduce împreună emitenții și
investitorii, de a face poveștile lor de succes cunoscute, precum și de a le
oferi oportunități de a se dezvolta în continuare. Mai mult decât atât,
companiile listate la bursă sunt companii publice și drept consecință directă,
ele atrag atenția mass-media. Imediat după ce apar primele informații
despre listarea companiei, interesul mass-media crește semniﬁcativ iar in
timpul procesului de listare compania beneﬁciază de o acoperire intensă în
presă. Acest lucru nu se oprește după primele zile de tranzacționare – după
listare, antreprenorii se pot aștepta să ﬁe invitați să împărtășească din
experiența lor de companie listată la bursă în toate tipurile de media, inclusiv
cu speciﬁc ﬁnanciar dar și presa generalistă.

Creștere
Toate aceste elemente luate împreună, training-uri, networking,
vizibilitate dar și capital, înseamnă că putem ajuta compania ta să
crească și să aibă succes. De ce poți să ﬁi sigur că vrem să ai
succes? Deoarece prin dezvoltarea și creșterea individuală a
companiilor se dezvoltă, la rândul ei întreaga piață. Bursa de valori
este locul pentru cele mai bune companii, crème-de-la-crème din
punct de vedere antreprenorial, care pot sprijini economia
românească și pot promova pe piață cele mai bune standarde.

Contactează-ne la:
antreprenori@bvb.ro
www.bvb.ro/antreprenori

