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Experiență și Expertiză -  22 de 
ani pentru investitorii pieței de 
capital.

Intermediarul “companiilor 
antreprenoriale românești” la 
BVB în 2017.

Piețe accesibile prin Goldring: 
Europa, SUA, Asia.

Listări pe piața de capital. Plasamente private obligațiuni 
plus listări (Consorțiu).

Aici avem loc de inca o listare 
extra, daca e nevoie. Altfel am 
sa rearanjez coloanele.
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SURSE:BVB.RO, INVESTING.COM,ZF.RO

Evenimente Interne

SUA au raportat vineri date pozitive cu privire la locurile de muncă, numărul acestora apreciindu-se cu 2.5 
milioane în luna mai, rata șomajului ajungând la nivelul de 13.3% față de estimările de 19.8%. Aceste date au 
generat un optimism în piețe, fapt pentru care bursa americană a avut parte de creșteri atât în ședința de 
vineri cât și în cea de ieri. Indicele S&P 500 a recuperat scăderile din acest an în timp ce indicele Nasdaq a 
atins noi maxime. Totodată, după ce începuseră să se deprecieze, cotațiile petrolului s-au mai stabilizat în 
urma anunțului marilor țări producătoare conform căruia vor continua planul de reducere a producției de 
petrol. (zf.ro)

Marea Britanie și Japonia vor porni negocierile pentru un acord comercial post-Brexit, altul decât ceea ce era 
convenit între UE și Japonia pe vremea când Marea Britanie era încă membru UE. Pentru Marea Britanie este 
vital să încheie acorduri comerciale pentru restabili relațiile economice cu principalii parteneri. În cazul în care 
cele două părți nu vor încheia un acord, vor putea fi adoptate tarife vamale sau alți factori care să împiedice 
desfășurarea comerțului în termenii stabiliți de Organizația Mondială a Comerțului. Japonia este al patrulea 
cel mai mare partener comercial non-UE pentru Marea Britanie. (Bloomberg.com)

Acțiunile Apple (AAPL) înregistrează o creștere de 12% de la începutul anului, în ciuda scăderilor suferite în 
luna martie. Evoluția acțiunilor vine pe fondul redeschiderii magazinelor și revenirii cererii pentru dispozitivele 
Apple, pentru care analiști se așteaptă ca trendul să se mențină. (zf.ro)

Agenția S&P a reconfirmat rating-ul de țară al României, perspectiva rămânând in continuare negativă. Se 
observă în continuare dezechilibre în ceea ce privește balanța fiscală și externă fapt pentru care există riscuri, 
dacă factorii de decizie nu restabilesc echilibrele. Agenția a anunțat că dacă aceste dezechilibre vor rămâne la 
un nivel ridicat pentru mai mult timp decât e de așteptat, rating-ul va scădea, ceea ce va determina costuri de 
finanțare mai mari. (financialintelligence.ro)

Ascendia (ASC) a anunțat săptămâna trecută că Marius Alexe a vândut un pachet de acțiuni echivalentul a 
0.9% din capitalul social ceea ce a determinat ca deținerile sale să scadă sub nivelul de 5% din capitalul social. 
(Zf.ro)

Astăzi este ultima zi în care investitorii care doresc să beneficieze de dividendele acordate de Conpet (COTE) 
pot achiziționa acțiuni. Dividendul brut este în valoare de 7.0523 lei pe acțiune, oferind un randament de aprox-
imativ 8% la nivelurile actuale de preț. (Zf.ro, bvb.ro)

Evenimente Externe

BVB:
FP, COTE
Extern:
AAPL- simboluri care pot fi tranzacționate prin intermediul Goldring

In Focus

Informaţiile cuprinse în acest raport au scop informativ și nu reprezintă recomandări de a cumpăra sau a vinde valori mobiliare prezentate, ci oferă 
informaţii şi opinii care să faciliteze luarea unei decizii în mod independent de către fiecare investitor în parte. Opiniile exprimate în analiză reflectă cu 
acuratețe propriile convingeri despre instrumentele financiare prezentate. În luarea deciziei de a investi în instrumentele financiare prezentate, investitorii 
trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv a avantajelor şi riscurilor implicate în conformitate cu Documentul de prezentare al GOLDRING SA SSIF pe 
care îl pot accesa la: https://www.goldring.ro/upload/Documente%20Goldring/document_de_prezentare_Goldring.pdf. Informaţiile prezentate în acest 
raport nu reprezintă garanţie pentru obţinerea unor profituri şi societatea Goldring SA şi/sau autorii raportului nu îşi asumă răspunderea pentru deciziile de 
investiţie bazate pe aceste informaţii. Autorii acestei analize atestă faptul că nu au fost remunerați direct sau indirect pentru a exprima opiniile și recoman-
dările din acest document. Preluarea informaţiilor din acest raport este permisă cu condiţia obligatorie a prezentării sursei informaţiilor preluate.

(EVOLUȚIE BET - BVB.RO, GOLDRING)
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Consultanță

Te gândești...
... să-ti aduci afacerea pe bursă
... să demarezi o operațiune de piață (majorare de capital, ofertă publică de cumpărare, fuziune etc.)
... să îmbunătățești vizibilitatea, lichiditatea și comunicarea cu investitorii
... să crești gradul de conformare la principiile unei bune guvernanțe corporative și la cerințele legislative aplicabile pieței de capital?

Cu experiență de peste 20 de ani în servicii de consultanță acordată emitenților, echipa Goldring oferă consultanță și asistență integrată privind:

Goldring oferă servicii de consultanță și 
asistență privind:

Admiterea la tranzacționare pe piețele 
administrate de BVB, Raportări
Guvernanță Corporativă
OPERAȚIUNI post-listare

checkmark-circle

checkmark-circle

checkmark-circle

Goldring SA RO�

Goldring offers consultancy services for:

Trading, public / private placement 
offers,
investment decision, Portfolio manage-
ment
ISSUERS: Pre-admission, Post-listing , 

checkmark-circle

checkmark-circle

checkmark-circle

Goldring SA EN�

Listarea pe Piața de Capital

Afacere inovativă, dinamică, cu perspective 
excelente? Listarea la BVB poate fi soluția 
ideală pentru dezvoltare prin accesarea 
unor resurse unice de capital, parteneri 
strategici și vizibilitate!

Prezentare Listare�

Raportări către Instituțiile pieței

Orice emitent este obligat să asigure infor-
marea investitorilor și instituțiilor pieței cu 
privire la evoluția companiei și orice eveni-
ment care poate influența decizia 
investițională. 

Raportare continua &  periodica�
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Proiecte Goldring

Admitere tranzacționare obligațiuni 
OMRO IFN S.A.

Începând de Joi, 23 aprilie, investito-
rii pot tranzacționa obligațiuni corpo-
rative emise de OMRO IFN S.A. 
Denominate în euro și ofertate, la 
emisiune, exclusiv investitorilor 
profesionali, cu o dobândă anuală de 
7,5%, cupon plătibil semestrial și 
valoare nominală de 200eur.

Documente OMRO25E

Listare obligațiuni ATPR23

Marti, 5 mai 2020, obligațiunile cor-
porative emise de ARTPRINT S.A. și 
ofertate de GOLDRING în plasament 
privat, vor intra la tranzacționare cu 
simbolul ATPR23. Valoare nominală 
100 lei, cupon 9% pe an plătibil 
semestrial, scandeță în 2023 și 
rambursabile anticipat.

Prezentare ATPR23

Listare obligațiuni ATPR23

Marti, 5 mai 2020, obligațiunile cor-
porative emise de ARTPRINT S.A. și 
ofertate de GOLDRING în plasament 
privat, vor intra la tranzacționare cu 
simbolul ATPR23. Valoare nominală 
100 lei, cupon 9% pe an plătibil 
semestrial, scandeță în 2023 și 
rambursabile anticipat.

Prezentare ATPR23

Listare Norofert S.A. în cadrul SMT

Începând cu data de 3 Martie, 
începe tranzacționarea acțiunilor 
NOROFERT S.A. (simbol NRF) pe 
Sistemul multilaternal de Tran-
zacționare al BVB. Pentru mai multe 
detalii, consultați Memorandumul de 
admitere la tranzacționare NRF.

Memorandum NOROFERT SMT
Prezentare NRF Group 
Decizie BVB
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