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BVB SI CERTINVEST LE-AU PREZENTAT ANTREPRENORILOR SI INVESTITORILOR 

NOI SOLUTII DE FINANTARE PRIN PIATA DE CAPITAL 

 

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si SAI Certinvest le-au prezentat antreprenorilor si investitorilor solutii 

noi de finantare prin piata de capital, in cadrul unui workshop interactiv. In cadrul acestui eveniment au 

fost prezentate atat climatul economic actual si perspectiva dezvoltarii pietei pentru IMM-uri, cat si o serie 

de proiecte pertinente pentru finantarea IMM-urilor prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti. 

Workshop-ul vine in intampinarea antreprenorilor si companiilor care sunt in cautare de finantare pentru 

pentru povestile lor de crestere si dezvoltare, in conditiile in care companiile de talie mai mica obtin cu 

greutate finantare de la banci. 

 “Certinvest IMM va fi prima societate de investitii din Romania specializata in finantarea emisiunilor de 

obligatiuni realizate de companii antreprenoriale cu dinamica foarte buna a business-ului, din domenii 

atractive ale economiei, o initiativa singulara pe piata romaneasca, orientata catre satisfacerea nevoilor de 

business ale antreprenorilor romani: acces rapid la finantare, costuri accesibile, flexibilitate, vizibilitate in 

piata”, a declarat Horia Gusta, Director general Certinvest.  

Ludwik Sobolewski, Director general BVB, a afirmat: “Suntem constienti de importanta specifica a 

platformei initiate de Certinvest. Acest canal de comunicare pentru IMM-uri este de asemenea deschis si 

altor parteneri care doresc sa isi prezinte produsele inovatoare catre participantii la piata.” 

Totodata, antreprenorii si investitorii au fost pusi la curent cu pasii care trebuie parcursi de companiile care 

vor sa se listeze sau care sunt deja listate la bursa, astfel incat sa atraga interesul si increderea investitorilor, 

convingandu-i sa isi plaseze o parte din bani in aceste companii. 

Antreprenorilor si investitorilor le-a fost prezentata si piata AeRO, care va fi destinata start-up-urilor si 

IMM-urilor in cautare de finantare.  

BVB discuta atat cu companii pentru listarea pe AeRO, cat si cu participantii la piata si investitorii pentru 

a le prezenta avantajele si mecanismele pe care le implica AeRO.   

AeRO va oferi investitorilor posibilitatea unei diversificari mai ample a portofoliilor prin investitii in 

companii noi in stadiu incipient de dezvoltare, din diverse sectoare. Companiile listate pe AeRO pot 

promova pe piata principala a BVB cand vor indeplini criteriile de eligibilitate pentru piata reglementata. 

O companie se poate lista daca are o valoare estimata de minimum 250.000 de euro, iar pachetul de actiuni 

scoase la vanzare este de cel putin 10%. Platforma AeRO va fi lansata de Bursa de Valori Bucuresti in 

perioada imediat urmatoare. Data lansarii depinde de aprobarea reglementarilor de catre Autoritatea de 

Supraveghere Financiara.  

 

http://bvb.ro/


                                                                                                                  
 

Elementul de noutate adus de AeRO este infiintarea unei noi institutii in piata de capital din Romania, cea 

de Consultant Autorizat. Pentru a deveni Consultant Autorizat, o companie va trebui sa fie validata de Bursa 

de Valori Bucuresti in urma unui proces riguros de evaluare si selectare.  

Consultantul Autorizat va oferi asistenta antreprenorului pe durata procesului de listare la bursa, dar si dupa, 

in vederea conformarii cu raportarile specific (rezultate financiare, evenimente, Adunari Generale etc.). 

Asa cum sugereaza si numele, prezenta pietei AeRO este indispensabila pentru viitorul pietei de capital din 

Romania. BVB a identificat o cerere puternica pentru alternative de finantare din partea antreprenorilor si, 

astfel, si-a indreptat atentia spre crearea unei piete vizibile pentru potentialii emitenti si, totodata, mai 

prietenoasa cu investitorii. 
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Bursa de Valori Bucuresti administreaza piete de actiuni, obligatiuni si alte instrumente financiare, prin 

platforme reglementate sau sisteme alternative si furnizeaza o gama variata de servicii participantilor la 

pietele financiare. Bursa de Valori Bucuresti este o companie listata pe propria piata reglementata din 2010. 

Pentru informatii suplimentare vizitati www.bvb.ro. 

 

Pentru mai multe informatii despre piata AeRO, contactati echipa de Business Development din cadrul 

BVB:  

Marcin Wojcicki la marcin.wojcicki@bvb.ro,  

Bogdan Mugescu la bogdan.mugescu@bvb.ro 

Ileana Botez la ileana.botez@bvb.ro 

 

Contact pentru presa:  

Stefan Musgociu, Specialist PR, +40.730.255.030, stefan.musgociu@bvb.ro 
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