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Bursa de Valori București facilitează �uxul de bani între investitori și afacerile de 
succes care caută �nanțare nebancară. Pe lângă accesul la capital, o companie 
listată are parte de numeroase bene�cii. Printre acestea putem aminti obținerea 
unei valori reale de piață, lichiditatea deținerilor acționarilor în capitalul social, 
vizibilitate pentru parteneriate strategice, posibilități multiple de dezvoltare, 
construirea unei imagini, publicitate la costuri minime și îmbunătățirea practicilor 
în ceea ce privește guvernanța corporativă. Tocmai din aceste motive, listarea pe 
piața de capital este o direcție pozitivă pentru orice afacere cu posibilitate de 
listare la bursă. Pentru ca o afacere să �e eligibilă pentru listare trebuie să �e 
inovativă, cu tracțiune, cu potențial și perspective care pot aduce succesul.
 
Pe piața de capital, o afacere poate obține �nanțare prin emisiunea de 
instrumente �nanciare. O afacere se poate �nanța �e prin emisiune de acțiuni noi 
(majorare de capital social), �e prin emisiune de obligațiuni. Prin emisiunea de 
acțiuni noi cresc capitalurile proprii, se îmbunătățește gradul de îndatorare și 
afacerea primește cash fără presiune pe �uxurile viitoare de numerar, dar 
acționarii trebuie să cedeze o parte din afacere. Prin emisiunea de obligațiuni, 
acționarii nu trebuie să cedeze din acțiuni, dar crește gradul de îndatorare, iar 
costul �nanțării pe piața de capital este, de regulă, mai mare decât cel al �nanțării 
bancare, cu presiune viitoare pe cash-�ow.
 
Finanțarea prin bursă oferă unei companii capital cu efort minim. Finanțarea pe 
care o companie o atrage prin intermediul listării facilitează demararea proiectelor 
noi de dezvoltare în cadrul acesteia. Prin listarea la bursă, o companie capătă 
credibilitate - prin transparența de care dă dovadă în regulile de guvernanță pe 
care trebuie să le respecte, compania devenind astfel mult mai atractivă pentru 
parteneriatele strategice pe care le urmărește. Acest aspect oferă companiei 
punctaje mai mari în atragerea de granturi și facilitează participarea la licitații 
publice oriunde în lume. Experții au demonstrat că o companie listată la bursă 
este mai bine apreciată decât una cu indici asemănători care nu alege listarea pe 
una dintre piețele de capital. 
 
Publicitatea pe care o atrage compania listată la bursă înainte de listare, în timpul 
acesteia, dar și după, este una bene�că și nu necesită sume de ordinul zecilor de 
mii de euro. Astfel, publicitatea și transparența companiei îi consolidează 
încrederea.



Acest fapt poate determina investitorii să devină clienți și viceversa. Nu în ultimul 
rând, există posibilitatea de a consolida un plan de stimulare a persoanelor-cheie 
din companie, prin acordarea de acțiuni cu titlu gratuit sau prin posibilitatea de 
achiziționare a acțiunilor la un preț preferențial. Această practică  s-a dovedit a � 
bene�că în ceea ce privește strategiile ce țin de Managementul Resurselor Umane 
și nu numai.
 
Atât companiile mature, cât și IMM-urile sau start-up-urile pot să devină companii 
listate, Bursa de Valori București oferind două alternative. În cazul companiilor 
mature există piața Reglementată, în timp ce afacerile la început de drum pot 
opta pentru listarea pe piața AeRO. Pe ambele piețe menționate pot � admise la 
tranzacționare atât acțiuni, cât și obligațiuni.
 
În timp ce Europa și Japonia au economii înclinate spre credite bancare, când vine 
vorba de  �nanțări, companiile mici și mijlocii din Statele Unite ale Americii preferă
�nanțarea pe piața de capital, prin emisiuni de acțiuni sau obligațiuni, în proporție 
de 70-80%. Companiile europene ar bene�cia de pe urma îndreptării spre piețele 
de capital, care le-ar permite dezvoltarea, pe lângă multe alte bene�cii.
 
Premergător listării are loc ofertarea investitorilor, însă aceasta se poate face și în 
timpul sau după tranzacționarea la bursă. Ofertarea se face �e înainte de listare, 
prin plasament privat sau prin ofertă publică, �e – în cazul acțiunilor – după listare, 
prin ofertă publică de majorare de capital social.
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Cine e implicat în procesul de listare?
În procesul de listare sunt implicate mai multe entități, care lucrează  împreună 
pentru derularea cu succes a operațiunii.
 
Intermediar/Consultant autorizat – Goldring SA, Societate de Servicii de Investiții 
Financiare, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pregătește 
documentația pentru admiterea la tranzacționare, oferă consultanță conducerii 
potențialului emitent, privind pregătirea societății pentru listare și pentru cerințele 
de raportare și conduită post-listare și, în cazurile în care listarea este precedată de 
emisiune de acțiuni noi, asistă entitatea în procesul de evaluare, de pregătire și de 
derulare a ofertei. În cazul unor oferte la o scară mai mare, poate crea un consorțiu 
(sindicat de intermediere) cu alți intermediari. 
 
Auditorul are, de asemenea, un rol important deoarece situațiile �nanciare 
trebuie să �e auditate, investitorii acordând atenție rapoartelor și opiniei 
exprimate în cadrul acestora.
 
Bursa de Valori București administrează două piețe de tranzacții, cea 
Reglementată și piața alternativă de tranzacții – AeRO. Aceasta este consacrată ca 
�ind una și aceeași cu piața de capital românească. Furnizorul global de indici, 
FTSE Russell recunoaște statutul de piață emergentă al Bursei de Valori București. 
 
Depozitarul Central este o instituție care aparține de Bursa de Valori București și 
care facilitează transferul instrumentelor �nanciare și al banilor între investitori și 
companii, adică decontează tranzacțiile pieței principale și ale pieței AeRO. Tot 
depozitarul central are responsabilitatea de a actualiza și de a păstra evidențele 
acționariatului unui număr important de companii din România.
 
Autoritatea de Supraveghere Financiară reglementează cele trei piețe �nanciare 
principale: pe cea de capital, pe cea a pensiilor private și pe cea a asigurărilor. 
Aceasta veghează asupra stabilității piețelor �nanciare nebancare și asupra 
asigurării unui climat investițional propice atât pentru emitenți, cât și pentru 
investitori.
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Miturile listării pe 
piața de capital 

Listarea unei companii la bursă nu este o decizie ușoară. În cazul în care teama de
riscuri pune stăpânire pe un antreprenor, îl poate determina să amâne decizia de
listare sau chiar să nu o realizeze.
 
Unul dintre mituri este că piața românească este insu�cientă pentru a atrage
capital. Nimic mai fals! În ultimii patru ani Goldring a intermediat plasamente
private cu o valoare de peste 160 mil. lei și tranzacții bursiere în valoare de peste 
1,7 mld. lei. O companie listată în țara de proveniență capătă o credibilitate mai
mare în rândul investitorilor, astfel având șanse mai mari să atragă capital.
 
Unii antreprenori consideră că o afacere la început de drum nu-și poate găsi locul
la bursă. Pentru acestea, Bursa de Valori București a lansat o piață special
concepută pentru afacerile promițătoare, piața AeRO (piața alternativă de
tranzacții), destinată IMM-urilor și start-up-urilor, care au nevoie de capital pentru
o dezvoltare.
 
Un alt mit vizează accesul concurenței la informațiile importante despre
companie. Legea obligă societatea listată să �e mult mai transparentă cu
investitorii, însă reglementările privind raportarea îi permit să evite să dea detalii
care să o facă vulnerabilă în sectorul în care activează.
 
O concepție greșită constă în pierderea controlului asupra companiei.
Antreprenorii pot evita foarte ușor acest incident, prin listarea unui procent mic
din acțiunile deținute. Tocmai din acest motiv există limita free-�oatului, de minim
25% în cazul listării pe piața Reglementată și 10% în cazul pieței AeRO. Pe lângă
asta, investitorii au obligația de a anunța �uctuațiile ascendente sau descendente
față de pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75%. Riscul este eliminat
aproape în totalitate dacă antreprenorul nu renunță la procente semni�cative din
cele deținute.
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AVANTAJE DEZAVANTAJE

FINANȚARE

Finanțări pentru dezvoltarea afacerii.
Rami�carea surselor de �nanțare.
Determinarea unei valori de

piață a afacerii.

Costurile aferente listării
și costuri de conformitate.

Crearea unui
departament specializat
pentru relațiile cu instituțiile
pieței de capital și
investitorii.

PR & MARKETING

Expunerea la o nouă gamă de
investitori, inclusiv investitori
profesionali so�sticați, fonduri de
investiții.

Creșterea notorietății/
îmbunătățirea imaginii companiei.

Atragerea și �delizarea
clienților.

Atragerea și �delizarea resursei
umane cali�cate (prin oferirea de
acțiuni etc.).

Publicitate gratuită înainte, în
timpul și după listare.

Eforturi suplimentare
pentru controlul �uxului de
informații privilegiate
(referitoare la activitatea și
deciziile societății).

Cerințe suplimentare de
raportare după listare, în
special cu privire la
remunerația conducerii și la
tranzacțiile cu părțile
a�liate.

ACȚIONARI ȘI
INVESTITORI

Stabilirea unei valori de piață a
companiei.

Creșterea încrederii partenerilor
de afaceri.

Creșterea nivelului de
guvernanță corporativă în
managementul companiei.

Lichiditate pentru acțiuni.

Vulnerabilitate la preluări
ostile.

Volatilitatea cauzată de
piață poate denatura
performanța reală a
companiei.

Cerințe procedurale
suplimentare privind
Adunările Generale,
Consiliul de Administrație și
conducerea executivă.



Listarea acțiunilor
Companiile pot veni la bursă prin două metode. Prima vizează dezvoltarea 
companiei și presupune emisiunea și vânzarea de acțiuni noi, în timp ce a doua 
metodă constă în vânzarea de către unul sau mai mulți acționari a unui procent 
din acțiunile deținute. Aceasta a doua cale este numită și „listare tehnică”. Prin 
vânzarea unui procent din acțiunile deținute, un acționar realizează un exit parțial 
și bene�ciază în totalitate de banii obținuți, urmând ca, ulterior listării, societatea 
să poată iniția oricând o operațiune de atragere de capital prin emisiune de 
acțiuni noi. Odată acțiunile lansate la bursă, acționarul-fondator introduce ordine 
de vânzare în piață pentru a crea free-�oatul necesar și pentru a susține 
tranzacționarea acțiunilor.
 
În prima variantă menționată, listarea acțiunilor vine în urma unei majorări de 
capital social, adică, în urma unei emisiuni de acțiuni noi pe care compania le-a 
ofertat unor investitori în cadrul unui plasament privat sau al unei Oferte Publice 
Inițiale (primare – Initial Public Offering, sau IPO). În acest caz, acționarii-fondatori 
nu își vând din acțiunile pe care le dețin, ci investitorii care au subscris acțiunile 
nou emise devin acționari alături de ei. Acționarii fondatori rămân, deci, cu același 
număr de acțiuni pe care le aveau înainte de majorare, însă nu vor mai deține 
100% din capitalul social sau din viitoarele pro�turi. În funcție de valoarea de piață 
pe care estimează să o obțină după listare și în funcție de procentul din afacere la 
care sunt dispuși să renunțe, se determină dimensiunea ofertei.
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Oferta publică inițială are loc atunci când o companie nelistată oferă spre 
cumpărare acțiuni noi către investitori (ofertă publică inițială primară) sau când 
acționarii actuali decid să vândă o parte din acțiunile lor către public (ofertă 
publică inițială secundară). Ofertarea se face în baza unui Prospect de ofertă 
publică, care va � elaborat în conformitate cu legislația națională și europeană în 
vigoare și aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Aceasta 
este prima fază a listării la bursă, �ind urmată de admiterea efectivă la 
tranzacționare a instrumentului �nanciar.

Plasamentul privat reprezintă procesul prin care se oferă spre cumpărare acțiuni 
ale unei companii către un număr maxim de 149 de potențiali investitori de retail, 
�e ei persoane �zice sau juridice, alături de un număr nelimitat de investitori 
profesionali. Plasamentele private se desfășoară în mod direct și con�dențial, într-
un orizont de timp semni�cativ mai scurt dar, cel mai adesea, la costuri mai mari 
decât în cazul ofertei publice inițiale (IPO). Pentru demararea unui plasament 
privat este necesar un document de ofertă, pe care se va construi memorandumul 
pentru listarea ulterioară pe piața AeRO. Pentru listarea pe piața Reglementată, 
însă, este nevoie de pregătirea unui prospect de ofertă, acesta �ind puțin mai 
complex și necesitând aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară.

Listarea tehnică se realizează �e pe Piața Principală, caz în care e necesar un 
prospect, �e pe piața AeRO, situație în care e nevoie doar de un memorandum. În 
cazul listării tehnice nu are loc o ofertă în prealabil, fapt ce nu modi�că structura 
acționariatului. Acest tip de listare are ca scop atragerea bene�ciilor de a � o 
companie listată la bursă și obținerea unei valori de piață favorabilă societății și 
acționarilor săi fondatori, care să permită atragerea de capital post-listare la 
costuri mai mici decât cele dinaintea listării.
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Pentru ca o companie să �e listată pe una din piețele de capital trebuie să �e 
societate pe acțiuni (SA), iar forul său decizional cel mai înalt să hotărască 
admiterea la tranzacționare a acțiunilor.

Piața principală a Bursei de Valori București (Piața Reglementată) este destinată
companiilor mature. Acestea trebuie să aibă: situații �nanciare istorice pentru cel
puțin trei ani, o capitalizare anticipată de minim 1 milion € și un free-�oat de cel
puțin 25%, adică minim 25% din acțiuni să ajungă la �nal în portofoliile
investitorilor.

Pentru listarea pe piața secundară a Bursei de Valori București (Sistemul
Multilateral de Tranzacționare – piața AeRO) trebuie îndeplinite cerințe de
participare mai accesibile, permițând astfel și companiilor mai mici și medii să
participe. O companie care vrea să se listeze pe piața AeRO trebuie să aibă: o
capitalizare anticipată sau capitaluri proprii de cel puțin 250.000€, free-�oat de
10% sau minim 30 de acționari.
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CERINȚELE LISTĂRII
Piața Reglementată Piața AeRO

Capitalizare anticipată de minim 1 mil.€.

Compania este societate pe acțiuni (SA).

Free-�oat de cel puțin 25%.

Capitalizare anticipată sau capitaluri
proprii de cel puțin 250.000€.

Compania este societate pe acțiuni (SA).

Free-�oat de 10% sau minim 30 de
acționari.
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1. Se ia decizia, de către acționari, de a lista compania pe piața Reglementată a 
Bursei de Valori București. în cazul în care se dorește demararea unei oferte 
publice anterior listării, trebuie stabilite caracteristicile emisiunii de acțiuni.
2. Compania, în cazul în care nu este, devine societate pe acțiuni (SA).
3. Se semnează contractul de intermediere prin care Goldring con�rmă că va  
prelua responsabilitățile în ceea ce privește oferta și se va ocupa de listarea 
companiei pe piața principală. Goldring, împreună cu compania, pregătește 
prospectul de ofertă publică – în cazul în care are loc o ofertă publică înainte de 
admitere, respectiv un prospect de admitere la tranzacționare – în situația în care 
o ofertă publică nu precedă admiterea. Acest document conține aspecte generale 
cu privire la emitent, la intermediar, precum și informații privind instrumentele 
ofertate și condițiile de participare la ofertă.
4. Prospectul primește aprobarea ASF, după care poate � făcut cunoscut  
publicului.
5. Pentru ca decontarea și compensarea să se poată realiza în cadrul bursei,  
acțiunile sunt înregistrate la Depozitarul Central înaintea inițierii ofertei.
6. După ce Goldring inițiază oferta, investitorii pot să subscrie. Oferta poate dura 
de la câteva zile la câteva săptămâni, iar după încheierea cu succes a acesteia 
compania poate primi banii atrași.
7. Dacă oferta publică inițială se încheie cu succes, acțiunile sunt aprobate și  
înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară.
8. Goldring trebuie să înainteze Bursei de Valori București următoarele  
documente:

Cerere pentru a � admisă la tranzacționare;
Prospectul întocmit și aprobarea de la ASF;
Decizia organului statutar al companiei privitor la admiterea la tranzacționare;
Actul constitutiv;
Copie după certi�catul de înregistrare a valorilor mobiliare emis de Autoritatea 
de Supraveghere Financiară;
Contractul doveditor al admiterii și al tranzacționării la bursă;
Declarația prin care emitentul numește cel puțin două persoane care vor 
menține colaborarea cu Bursa de Valori București.
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Pașii listării de acțiuni pe Piața Reglementată
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1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) ia decizia de a lista  
compania pe piața AeRO. Tot AGEA stabilește condițiile în care se va derula 
majorarea de capital social și ofertarea acțiunilor nou emise.
2. Semnarea contractului de intermediere cu Goldring.
3. În cazul în care compania nu este societate pe acțiuni, aceasta face  
demersurile pentru a deveni SA. De asemenea, are loc revizuirea Actului 
constitutiv.
4. Împreună cu echipa de consultanță Goldring, compania stabilește strategia  
optimă de ofertare a acțiunilor pe piața de capital, adică dacă aceasta va � 
anticipată sau nu de o atragere de capital sub formă de plasament privat sau sub 
formă de IPO – Ofertă Publică Inițială și caracteristicile acesteia.
5. Elaborarea (pregătirea) unui document de ofertă, în cazul plasamentului  
privat sau a prospectului de ofertă în cazul ofertei publice, dacă una dintre acestea 
două anticipează listarea.
6. Odată decizia luată și cerințele întrunite, are loc desfășurarea propriu-zisă a  
plasamentului privat sau a ofertei publice inițiale primare sau secundare, prin 
sistemul BVB. Oferta poate dura între câteva zile și câteva săptămâni, iar după 
încheierea cu succes a acesteia, compania poate intra în posesia fondurilor atrase. 
Totodată, are loc înregistrarea acțiunilor la Depozitarul Central  și obținerea 
acordului de principiu de la BVB pentru listare.
7. Urmează înregistrarea acțiunilor la Autoritatea de Supraveghere Financiară  
(ASF).
8. Compania �nanțată trebuie să transmită Bursei de Valori București o serie de 
documente:

9. Aprobarea admiterii la tranzacționare de către BVB.
10. Prima zi în care compania este tranzacționată.

Cerere prin care este admisă la tranzacționare;
Memorandum sau Prospect, pentru listare tehnică care urmează sau nu un 
plasament privat, respectiv pentru Oferta Publică Inițială;
Dovada care atestă semnarea contractului cu Depozitarul Central;
Copie a certi�catului de înregistrare pentru valorile mobiliare deținute, 
document emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
Copie a certi�catului de înregistrare la O�ciul Registrului Comerțului;
Rapoarte �nanciare anuale sau trimestriale;
Decizia conducerii privitor la listare;
Contractul semnat cu intermediarul, în acest caz Goldring SA.
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Pașii listării de acțiuni pe piața AeRO



Listarea de obligațiuni
Emisiunea de obligațiuni presupune un împrumut de la investitori, în schimbul
plății unei dobânzi. Prin acest tip de emisiuni, structura acționariatului rămâne
neschimbată, compania obține �nanțarea necesară și bene�ciază de avantajele
oferite de piața de capital. Suma împrumutată de la investitori trebuie returnată
�e la maturitate, �e în tranșe. Dobânda se calculează anual, dar poate � plătită
anual, semestrial sau trimestrial.
 
Emisiunea de obligațiuni poate avea diferite forme, pe lângă cea clasică. O
companie are opțiunea de a reînnoi împrumutul prin înlocuirea emisiunii
precedente cu o nouă emisiune de obligațiuni. O altă posibilitate este convertirea
obligațiunilor în acțiuni �e la maturitate, �e anterior acesteia, iar acest tip de
obligațiuni poartă denumirea de obligațiuni convertibile. Mai există posibilitatea
demarării unei emisiuni succesive de obligațiuni. Asta înseamnă că după un
anumit timp de la emisiunea inițială (de exemplu, 1-2 ani) compania poate decide
emiterea de obligațiuni noi suplimentare față de oferta inițială, urmând a plăti
dobânda și principalul pentru numărul total de obligațiuni.
 
În ceea ce privește cerințele BVB privind emisiunile de obligațiuni, acestea vizează
valoarea emisiunii. În cazul pieței Reglementate, valoarea minimă a emisiunii este
de 200.000€, în timp ce, pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) nu se
impune o valoare minimă.

4

CERINȚELE LISTĂRII

Piața Reglementată SMT

Compania trebuie să �e societate pe
acțiuni (SA).

Valoarea minimă a emisiunii este
200.000€.

Compania este societate pe acțiuni (SA).
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Listarea obligațiunilor la bursă poate � realizată �e prin intermediul ofertei
publice, �e prin plasamente private.
 
Oferta publică este adresată atât investitorilor de retail, cât și celor instituționali.
Aceasta este considerată cea mai solidă metodă de consolidare a unei baze de
investitori. Prin intermediul ofertei publice sunt vândute pentru prima dată
obligațiuni către public. Premergător ofertei, trebuie alcătuit un prospect aprobat
de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, care este necesar atât în cadrul
ofertei publice, cât și pentru listarea obligațiunilor pe piața Reglementată.
 
Plasamentul privat este procesul prin care o companie oferă spre cumpărare
obligațiuni unui număr maxim de 149 de potențiali investitori de retail, care pot �
atât persoane �zice, cât și persoane juridice, alături de un număr nelimitat de
investitori profesionali, din UE. Această acțiune �nanciară se desfășoară în mod
direct și este o alternativă pentru oferta publică inițială (IPO) în cazul unei
companii care încearcă să strângă capital pentru extindere într-un orizont de timp
semni�cativ mai scurt dar, cel mai adesea, la costuri mai mari decât în cazul
ofertei publice. La fel ca în cazul listării acțiunilor, pentru demararea procesului de
plasament privat și pentru listarea ulterioară pe Sistemul Multilateral de
Tranzacționare este necesară întocmirea unui document de ofertă/memorandum,
însă, în cazul listării pe piața Reglementată este nevoie de întocmirea unui
prospect.
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1. Acționarii unei companii decid emisiunea de obligațiuni și caracteristicile  
acestora.
2. Compania semnează un contract de colaborare cu Goldring, intermediar  
autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, care preia atribuțiile în 
ceea ce privește oferta.
3. Emitentul stabilește, îndrumat de Goldring, caracteristicile ofertei:

4. Are loc pregătirea documentelor necesare: documentul de ofertă, în cazul  
unui plasament privat, memorandumul – pentru admiterea la tranzacționare, 
respectiv prospectul în cazul ofertei publice, caz în care dosarul trebuie să �e 
aprobat de ASF.
5. Compania, împreună cu Goldring, derulează oferta publică sau plasamentul  
privat, în funcție de situație, prin sistemul BVB. Acest proces poate dura de la 
câteva zile, la câteva săptămâni, iar investitorii își vor primi obligațiunile și 
compania banii, după înregistrarea la Depozitarul Central. Depozitarul Central 
asigură compensarea și decontarea tranzacțiilor și, de asemenea, ține o evidență a 
deținătorilor de obligațiuni.
6. Se obține acordul de principiu al BVB pentru listarea obligațiunilor, după care 
acestea se înregistrează la Autoritatea de Supraveghere Financiară care emite un 
certi�cat de înregistrare.
7. Se depun documentele la Bursa de Valori București, în funcție de piața pentru 
care se optează.
8. Admiterea obligațiunilor spre tranzacționare este aprobată de către Consiliul  
de Administrație – în cazul pieței reglementate, respectiv de către Directorul 
General – în cazul SMT.

Tipul obligațiunilor;
Numărul de obligațiuni emise;
Valoarea totală a ofertei;
Valoarea nominală;
Prețul de emisiune;
Rata dobânzii/cuponului;
Perioada împrumutului;
Frecvența plăților;
Durata ofertei;
Rata și condițiile de conversie, în cazul obligațiunilor convertibile;
Tipul de garanții, dacă există.
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Post-listarea
Odată compania listată, aceasta se supune unor cerințe în raport cu instituțiile 
pieței de capital și, mai ales, cu investitorii, care presupun o serie de activități și de 
evenimente. Printre acestea amintim întâlnirile acționarilor, raportările recurente 
și consultanța de specialitate. Pentru orice societate pe acțiuni, nu doar pentru 
companiile care se listează, forul cel mai înalt de decizie este Adunarea Generală a 
Acționarilor. Aceasta este de două tipuri – ordinară și extraordinară.
 
Adunările Ordinare (AGOA) necesită prezența a cel puțin 25% din acționarii 
companiei la prima convocare, dacă prin actul constitutiv nu se decide un prag 
mai mare, și au loc în termen de cel puțin 30 de zile de la publicarea, în Monitorul 
O�cial al României, partea a IV-a, a convocatorului Adunării. Hotărârile în AGOA se 
iau în condiții de majoritate simplă, respectiv cu un număr de voturi „pentru” 
reprezentând majoritatea simplă a celor prezenți. Adunările Generale sunt
întrunite la inițiativa Consiliului de administrație sau a unui acționar/grup de 
acționari care deține/dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de 
vot. 
 
Adunările Extraordinare (AGEA) aprobă schimbarea formei juridice a societății, 
mutarea sediului, schimbul obiectului de activitate, modi�carea sediilor 
secundare, prelungirea duratei societății, majorarea de capital social, reducerea 
sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni, schimbările în planul de 
dezvoltare, modi�carea acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau viceversa, 
emisiunea de obligațiuni și orice altă modi�care a actului constitutiv sau alte 
hotărâri.
 
AGEA necesită prezența acționarilor care dețin minim 25% din totalul drepturilor 
de vot la prima convocare și cel puțin 20% din numărul total de drepturi de vot la 
următoarele convocări, dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul minim, 
dar prin actul constitutiv se pot �xa praguri de cvorum mai mari. Hotărârile din 
cadrul Adunărilor Extraordinare se iau în condiții de majoritate simplă, cu excepția 
deciziilor privind modi�cările de capital, privind obiectul de activitate, fuziunea sau 
dizolvarea societății – unde sunt necesare două treimi din voturi. Convocarea 
AGOA și hotărârile luate în cadrul Adunărilor Generale se publică printr-un raport
curent la BVB în cel mai scurt timp.
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În ceea ce privește raportările recurente, semestrial sau trimestrial compania
trebuie să publice rapoarte �nanciare, care descriu evoluția activității și a
performanței economico-�nanciare a emitentului în perioada de raportare,
potrivit cu o structură de raportare prevăzută în legislația în vigoare. Rapoartele
�nanciare – sau rapoartele periodice – anuale și semestriale sunt obligatorii atât
pentru piața AeRO, cât și pentru piața Reglementată. Rapoartele �nanciare
preliminare anuale și rapoartele trimestriale sunt obligatorii pe piața
Reglementată și facultative, dar recomandate, pe piața AeRO. Pe lângă aceste
rapoarte, orice întâlnire cu brokeri, analiști sau investitori, dar și toate evenimentele
sau informațiile relevante pentru investitori și decizia investițională trebuie
raportate în maxim 24 de ore din momentul în care acestea au loc.
 
Printre acțiunile care trebuie raportate amintim neadoptarea unei hotărâri de
către Adunarea Generală, modi�cările controlului, ale conducerii sau ale
auditoriului �nanciar al emitentului, litigii în care este implicat emitentul,
incapacitatea de plată a obligațiilor asumate de către emitenții de obligațiuni,
situațiile în care pot apărea efecte negative asupra emitentului sau asupra
mediului, modi�cări la nivel administrativ în controlul sau conducerea emitentului,
semnarea de contracte ce depășesc 10% din cifra de afaceri, convocări sau hotărâri
Adunării Generale a Acționarilor, tranzacții cu părți a�liate etc.
 
 
Concluzii
Listarea la bursă este bene�că pentru orice companie �e că este vorba de un
start-up sau de un IMM, �e că vorbim de businessuri cu vechime. O companie
listată are parte de numeroase bene�cii, precum publicitate, consolidarea unei
imagini, vizibilitate în viitoarele parteneriate, dar și multiple oportunități de
dezvoltare.
Mergi pe calea ușoară prin care să îți �nanțezi compania. Alege listarea la bursă,
metoda prin care atragi atât capital, cât și încrederea investitorilor!
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