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OFERTA DE PROMOVARE 

• portalul www.bvb.ro: 150.000 consumatori de informaţii on-site sau de 
servicii dedicate 

• reţelele data-vending: Reuters, Bloomberg şi alţi vendori internaţionali 
• internet: on-line media, website-urile partenerilor BVB, Google AdWords 
• mass-media: articole, apariţii TV 
• evenimente: deschideri oficiale ale şedinţelor de tranzacţionare, roadshow / 

conferinţe şi seminarii cu investitori instituţionali şi de retail, analişti, vendori 
şi presă 
 
 

OFERTA TEHNICO-OPERAŢIONALĂ 

• flexibilitate 
o configurarea ofertei în conformitate cu prospectul aprobat de CNVM şi 

protocolul tehnic dintre BVB şi intermediarul ofertei 
o segmente de piaţă / tranşe diferite pentru investitori instituţionali / de 

retail, posibilitatea realocării între tranşe, diferenţierea preţurilor de 
vânzare pe diferite tranşe, etc. 

o opţiuni în privinţa înregistrării subscrierilor în sistemele BVB (în timpul 
derulării ofertei sau la închiderea ofertei) 

o accesarea ofertei prin sindicatul de intermediere şi prin mai mulţi 
intermediari, în condiţii prestabilite 

o multiple tipuri de alocări posibile la finalizarea ofertei (FIFO, pro-rata, 
după criterii particulare, etc. în baza indicelui de alocare) 

 
• accesibilitate 

o infrastructură de acces la nivelul standardelor internaţionale (Arena 
Gateway, FIX, Order Collector, Arena Terminal) 

 
• siguranţă 

o BVB şi Depozitarul Central operează cu platforme tehnice care şi-au 
demonstrat fiabilitatea, siguranţa în functionare şi pentru care dispun de 
sisteme de backup şi plan de continuitate operaţională 

 
• transparenţă 

o informaţiile sunt difuzate public în timp real, prin mijloacele de 
comunicare ale BVB, către data-vendors, investitori şi participanţi la nivel 
naţional şi internaţional, fiind preluate şi de presa de specialitate 
 

 

OFERTA DE CONSULTANŢĂ 

• asistenţă individualizată pentru servicii specializate în legătura cu ofertele 
publice şi procesul de listare 

• helpdesk si training specializat pentru intermediari 
• suport în toate etapele procesului de derulare a unei oferte publice de 

vânzare (înainte,  în timpul derulării şi după încheierea ofertei publice). BVB 
are expertiza şi capacitatea necesare să-şi susţină partenerii - participanţi şi 
emitenţi - şi poate furniza servicii, mecanisme de piaţă particularizate şi 
reglementări transparente în fiecare etapă a procesului 

• expertiză profesională în piaţa de capital din România (reglementare & public 
affairs). BVB poate stabili contacte şi coordona proiecte care să fie derulate 
împreună cu alte instituţii ale pieţei de capital, entităţi din Grupul BVB 
(Depozitarul Central, Institutul de Guvernanţă Corporativă), CNVM şi instituţii 
implicate (MECMA – OPSPI, MTI)  


