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Finanțare avantajoasă
pentru dezvoltare
Rolul pieței de capital este să faciliteze fluxul de bani între
investitori și antreprenori. Prin majorare de capital social sau
emisiune de obligațiuni, bursa poate media, pentru afacerile
listate, finanțare atât pe termen lung, cât și pe termen mai
scurt, în termeni adesea mai avantajoși decât obținerea unui
credit bancar.

Notorietate și promovare
Compania va atrage interes din partea publicului anterior
momentului listării, nu doar în timpul procesului și după listare,
fapt ce îi consolidează imaginea. Strategia de publicitate poate
fi regândită și bugetul de marketing optimizat. De asemenea,
după listare, compania transmite informații investitorilor prin
intermediul rapoartelor de piață sau prin diversele evenimente
organizate pentru investitori.

Evaluarea corectă a pieței
Evaluarea pieței este esențială în stabilirea strategiei. Experții au
demonstrat că dintre două companii cu indicatori economici și
financiari asemănători sau chiar identici, cea care este listată la
bursă va avea parte de o evaluare mai bună cu cel puțin 10%-15%.
Poziția și procesul de negociere în proiecte de M&A sunt, de
asemenea, semnificativ facilitate de listarea la bursă. Acționarii
fondatori pot realiza exituri parțiale ușor și la un preț corect.

Parteneriate strategice
Plusul de vizibilitate și credibilitate atrage parteneri strategici.
Un preț de piață facilitează fuziunile și achizițiile în condiții net
avantajoase pentru afacere.

Investitor ↔ Client
Bursa de Valori București susține că există o șansă de 74,4% ca noii
investitori să devină și clienți ai companiei tale. În aceeași măsură,
clienții actuali pot începe să investească în afacere, astfel devenind
investitori. Aceste cazuri apar când clienții au încredere în
produsele și serviciile oferite de compania ta.

Credibilitate
Prin listarea la bursă, compania ta capătă credibilitate, prin
transparența de care dă dovadă în regulile de guvernanță
corporativă pe care trebuie să le respecte. Acest aspect oferă
companiei punctaje mai mari în atragerea de granturi,
facilitează participarea la licitații publice oriunde în lume și
poate consolida relația cu furnizorii, respectiv cu clienții.

Optimizarea Guvernanței
Corporative
Conducerea și controlul afacerii vor trece la un alt nivel, aducând
un plus de timp și liniște acționarilor fondatori. Guvernanța
Corporativă protejează interesele acționarilor și stimulează atenția
asupra companiei, atrăgând investitori și parteneri.

ESG
Mai multe oportunități, motivație și recompensă pentru
inițiativele corporative de responsabilitate față de mediu,
provocările sociale sau de bună guvernanță.

Resursa umană
Odată listată, compania poate consolida un plan de stimulare a
persoanelor-cheie, cărora li se acordă opțiunea de a participa la
capitalul social fie prin acordarea de acțiuni cu titlu gratuit, fie prin
achiziția acțiunilor la un preț preferențial (Stock Option Plan).
Acest instrument, care beneficiază de facilități fiscale importante
(de până la 35% comparativ cu premierea asimilabilă salariului),
este cu atât mai eficace cu cât acțiunile primite pot fi valorificate
rapid la bursă.
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