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I. Despre IFB FINWEST
Infiintata în 1996, IFB FINWEST SA este in prezent una dintre cele mai active societati de servicii de investitii
financiare de pe piata romaneasca de capital, furnizand o gama extinsa de servicii de intermediere bursiera si
finantare corporativa.
IFB FINWEST SA este membru fondator al Bursei de Valori Bucuresti, membru al Sibiu Stock Exchange,
membru al Fondului de Compensare al Investitorilor.
Fiind una dintre cele mai vechi SSIF-uri din România, IFB FINWEST SA dispune de o experienta bogata, de
posibilitati financiare si de o incredere sporita a investitorilor si clientilor in serviciile oferite.
Aflata in Top 10 pe piata de capital romaneasca, IFB FINWEST SA este unul din cele mai importante SSIF
nebancare independente de pe piata de capital din Romania. Societatea ofera clientilor sai, prin intermediul celor
14 sucursale si agentii si a celor 43 de angajati, solutii financiare flexibile si adaptate nevoilor fiecaruia.
Reputatia se construieste pe incredere, responsabilitate pentru rezultate si calitate in afaceri. Setul de valori al
firmei se bazeaza pe integritate, ca o conditie a durabilitatii, ceea ce-i permite sa transforme profitul in valoare
pentru clientii sai. IFB FINWEST SA vine in intampinarea clientilor sai cu o gama diversificata de servicii
financiare, gandind din perspectiva lor si in interesul fiecaruia dintre ei. Relatia cu clientii este construita pe
incredere si pe o cultura a serviciilor financiare puternic inradacinata, construind o legatura reciproc benefica,
bazata pe calitate, incredere reciproca, experienta si transparenta.
IFB FINWEST SA ofera o gama larga de servicii financiare pentru intreg spectrul de clienti, incluzand investitori

individuali si institutionali, societati emitente din toate domeniile de activitate, autoritati publice centrale si locale.
Segmentul de servicii oferit cuprinde servicii de investitii si de intermediere a tranzactiilor cu:
 titluri de capital (actiuni si drepturi) tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti, în conditii de
operativitate, eficienta si profesionalism, cu tranzactionare asistata de un broker, sau prin sistemul de
tranzactionare online;
 instrumente derivate (contracte futures şi options) tranzactionate la Sibiu Stock Exchange;
 titluri de credit ( obligatiuni corporative, municipale, de stat si nelistate);
 unitati de fond, emise de Organismele de Plasament Colectiv;
 produse structurate.
Serviciile oferite sunt completate cu cele specializate pentru segmentul de clienti institutionali:
 Intermedierea ofertelor publice de cumparare sau de preluare a actiunilor tranzactionate la Bursa de
Valori Bucuresti;
 Finantari pe piata de capital prin emisiuni publice de actiuni şi obligatiuni;
 Operatiuni de transfer a societatilor de pe sistemul alternativ de tranzactionare pe piata reglementata;
 Operatiuni de transformare a companiilor in societati deschise prin oferte publice initiale de vanzare de
actiuni, urmate de listarea actiunilor la Bursa de Valori Bucuresti;
 Consultanta financiara pentru stabilirea unei strategii de investitii în actiuni, finantare prin emisiuni de
actiuni si obligatiuni sau promovarea pe piata de capital;
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II. Servicii oferite
Tranzactionare

Serviciile de brokeraj oferite pe piata de capital din Romania la Bursa de Valori Bucuresti si Sibiu Stock
Exchange sunt asigurate de Departamentul Tranzactionare.
Instrumentele financiare tranzactionate sunt cele disponibile pe piata locala: actiuni, drepturi, obligatiuni, titluri
de stat, produse derivate de tipul contractelor futures si options, produse structurate.
Tranzactionarea se poate face fie in varianta asistata de un broker, fie prin sistemul de tranzactionare online
lansat incepand cu anul 2004.
IFB FINWEST SA ofera clientilor sai servicii de distribuire de titluri de participare la unele din cele mai active
fonduri mutuale de pe piata romaneasca precum si asistenta in selectarea si intelegerea specificului acestor fonduri
mutuale.
Un alt produs oferit se refera la strategiile de minimizare a riscului prin strategii de hedging. IFB FINWEST SA
ofera consultanta si brokeraj pentru acoperirea riscului valutar, sau de orice alta natura, al companiilor sau
persoanelor fizice prin operatiuni de hedging realizate prin intermediul produselor derivate de tipul contractelor
futures si options.
Toti brokerii IFB FINWEST SA beneficiaza de cunostinte solide de piata si de o experienta relevanta in
domeniu. Angajamentul, profesionalismul si standardele lor etice sunt recunoscute atat de catre clienti cat si de
catre colaboratori.
Experienta
 Participarea in programul Bursei de Valori Bucuresti de furnizare de servicii de Market Maker, cu
scopul de a creste lichiditatea pietei, pentru diferiti emitenti;
 Promovarea mai multor emitenti la Bursa de Valori Bucuresti
Departamentul Tranzactionare ofera servicii de calitate superioara prin oferirea de informatii, recomandari si
indrumari pentru a sprijini clientii in atingerea obiectivelor investitionale proprii.

Analiza
Fiind una din cele mai vechi si active societati de servicii de investitii financiare, IFB FINWEST SA a dobândit o
experienţă vastă privind piaţa românească de capital, care se materializează printr-o bogată gamă de materiale de
analiză pusă la dispoziţia clienţilor săi, şi anume:
 Rapoarte saptamanale de piata;
 Rapoarte de companie pentru cele mai reprezentative companii listate pe piata de capital;
 Rapoarte de analiza tehnica.

Alte servicii
IFB FINWEST SA furnizeaza servicii de consultanta în domeniul fuziunilor si achizitiilor prin personalul sau

specializat, realizand tranzactii complexe care au ca scop achizitionarea unor pachete majoritare de actiuni sau a
unei parti a activelor unei companii. IFB FINWEST SA a finalizat cu succes peste 100 de oferte publice de
preluare (OPP) in valoare totala subscrisa de 13,80 mil. $.
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Unele din aceste oferte au fost urmate de retragerea de la tranzactionare a emitentilor respectivi, ca urmare a
solicitarii exprese a actionarilor majoritari ai acestor societati.
IFB FINWEST SA ofera consultanta si intermediere pentru atragerea de resurse financiare de pe piata de capital,
prin emisiuni de valori mobiliare (actiuni si obligatiuni), vandute prin oferte publice sau plasament privat. Echipa
de profesionisti beneficiaza de o vasta experienta in structurarea si intermedierea tranzactiilor, acumulata prin
perfectarea unor importante operatiuni pe piata de capital: peste 30 de oferte publice primare.
IFB FINWEST SA detine toate calificarile si atributele necesare pentru a asigura o buna desfasurare a procesului
de oferta primara de actiuni a unei companii. Experienta proiectelor anterioare subliniaza importanta si
avantajele unor servicii integrate de consultanta si investitii financiare. IFB FINWEST SA ofera aceste servicii in
fiecare etapa a procesului, de la restructurarea initiala a companiei si pregatirea acesteia pentru listare pana la
listarea actiunilor la Bursa de Valori:
 oferta publica initiala de actiuni Vrancart SA in valoare de 4,8 mil. EURO in anul 2005;
 oferta publica initiala de actiuni Contor Grup SA in valoare de 3,2 mil. EURO in anul 2007;
 transferul societatii SC Prefab SA de pe piata Rasdaq la categoria I a Bursei de Valori Bucuresti;
 transferul societatii SC Retrasib SA de pe piata Rasdaq la categoria II a Bursei de Valori Bucuresti;
 transferul societatii SC Calipso SA de pe piata Rasdaq la categoria II a Bursei de Valori Bucuresti;
 listarea drepturilor de preferinta pentru SC Imotrust SA.
 Emisiune de obligatiuni adresata exclusiv actionarilor SC Turism Covasna SA
 Emisiune de obligatiuni adresata exclusiv actionarilor SC Orizont Turism SA
 Majorarea capitalului social prin aport in numerar prin prospect proportionat SC Calipso SA
 Alocarea de actiuni gratuite catre actionarii existenti prin incorporarea profitului in capitalul social al
SC Vrancart SA
 Majorarea capitalului social prin aport in numerar prin prospect proportionat SC Orizont Turism SA
 Majorarea capitalului social prin aport in numerar prin prospect proportionat SC Turism Covasna SA
Pentru atragerea finantarii din surse private, IFB FINWEST SA poate identifica investitori potentiali cu o
capacitate de finantare si un profil investitional apropiate de domeniul de activitate al companiei.

III. Clientii
Aflata in Top 10 pe piata romaneasca, IFB FINWEST SA ofera clientilor sai prin intermediul celor 14
sucursale si agentii si a celor 43 de angajati solutii financiare fiabile astfel incat clientii sa beneficieze de aceeasi
calitate a serviciilor in toate agentiile deschise.
IFB FINWEST SA ofera toate aceste servicii financiare pentru o gama larga de clienti incluzand:
 Investitori individuali si institutionali (investitori institutionali importanti si un segment extins de clienti
de retail);
 Societati emitente din toate domeniile de activitate;
 Administratii publice centrale si locale.

Societatea detine un portofoliu de peste 6.000 de clienti, din care peste 1.500 de clienti au
o activitate continua de tranzactionare.
IFB FINWEST SA ofera clientilor sai informatii clare si directe care sa-i ajute sa ia deciziile optime pentru

interesele si nevoile lor financiare. Satisfacerea exigentelor clientului reprezintă prioritatea numarul unu a politicii
de management. IFB FINWEST SA construieste relatii de incredere si de lunga durata cu clientii sai. Prin
reputatie si experienta, IFB FINWEST SA garanteaza profesionalism in solutionarea fiecarei solicitări sau
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reclamaţii. Accesibilitatea, claritatea si acuratetea informatiilor oferite, precum si promptitudinea cu care raspunde
la solicitari definesc calitatea serviciului de relatii cu clientii.

IV. Echipa
IFB FINWEST SA este o societate de servicii de investitii financiare importanta de pe piata de capital din

Romania, cu sediul central in Arad si o retea de 14 sucursale sau agentii in toate zonele tarii, deservite de agenti
permanenti sau delegati. Societatea ofera servicii financiare, prin sucursalele, agentiile sau agentii sai, in
urmatoarele regiuni ale tarii:
 Banat-Crisana: in orasele Arad, Timisoara, Oradea, Resita;
 Transilvania: Cluj, Deva, Bistrita, Zalau, Sibiu;
 Maramures: Satu Mare, Carei
 Oltenia: Slatina;
 Muntenia: Bucuresti.

IFB FINWEST SA are o echipa experimentata, dinamica, motivata si profesionista. Specialistii IFB FINWEST
SA au experienta in toate segmentele investitiilor financiare si pietei de capital din Romania. Sfaturile si

recomandarile primite de clienti, alaturi de explicatiile detaliate cu privire la evolutiile pietelor si instrumentelor
financiare, sunt la cel mai inalt nivel profesional.
Activitatea companiei se desfasoarea dupa reguli si proceduri interne clare, pentru eficienta maxima in serviciile
oferite.
IFB FINWEST SA isi respecta angajatii recunoscandu-le devotamentul si profesionalismul. Ofera conditii de

angajare corecte, bazate pe competenta. Creeaza un mediu de lucru in care sunt cultivate respectul reciproc,
implicarea si increderea. Contributia fiecarei persoane la efortul echipei constituie o parte esentiala din
managementul performantei. Deoarece angajatii reprezinta una dintre resursele cele mai valoroase ale companiei,
IFB FINWEST SA investeste continuu in pregatirea lor.
IFB FINWEST SA promoveaza o crestere profitabila prin atingerea obiectivelor financiare pentru a asigura

succesul pe termen lung. Rezultatele obtinute au demonstrat eficienta unei echipe puternice formate din oameni
ambitiosi si bine pregatiti profesional. Valoarea reala a patrimoniului este data de cumulul activelor tangibile
(evidentiate in bilantul contabil) si a celor intangibile: performanta manageriala, inovatia continua, aprecierea
clientilor, valoarea brandului, eficienta proceselor, atitudinea fata de mediu, dezvoltarea profesionala si motivarea
personalului. Managementul strategic, aplicat la fluctuatiile continue ale pietei, contribuie in mod semnificativ la
cresterea valorii adaugate pe termen lung, oferite de IFB FINWEST SA.
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V. Cota de piata
IFB FINWEST SA se situeaza in primele 10 SSIF-uri din tara, in cadrul unui clasament general de

performanta bazat pe cuantumul tranzactiilor efectuate intr-o luna.
In urma puternicei crize financiare la nivel global, pe Bursa de Valori Bucuresti a avut loc o repozitionare a
SSIF-urilor pe piata. Astfel, IFB FINWEST SA reuseste sa-si creasca cota de piata pe tranzactiile efectuate pe
Bursa de Valori Bucuresti, de la 3.7% in 2007, la 5.8%-5.96% in perioada 2009-2010. De asemenea,
reuseste sa-si creasca cota de piata si pe tranzactiile efectuate pe Sibiu Stock Exchange, de la 3.5% in 2007, la
4.47%-4.93% in perioada 2009-2010. Aceste performante, deloc de neglijat, au fost obtinute in conditiile
nefavorabile existente in acea perioada pe piata de capital romaneasca.

Figura 1 Cote de piata si valori tranzactionate
Sursa: IFB FINWEST

In cursul anului 2011 are loc o evolutie diferentiata a volumului de activitate din prisma tranzactiilor efectuate in
cadrul celor doua piete reglementate de valori (figura 1). Daca la nivelul Bursei de Valori Bucuresti, cota de piata
se restrange la 3,55%, pe piata reglementata Sibiu Stock Exchange cota de piata consemneaza o usoara scadere
la nivelul de 4,41%. Explicatia rezida in contextul pietei financiare care a determinat cresterea interesului
investitorilor pentru asigurarea unui mai bun management al riscului prin apelul la instrumente financiare
derivate, dar si ca o consecinta a extinderii gamei de instrumente disponibile la tranzactionare oferite de bursa
Sibiu Stock Exchange.
Anul urmator, 2012, consemneaza o creştere semnificativă a cotei de piaţă la Bursa de Valori Bucureşti de la
3,55% la sfârşitului anului 2011 la 4,76% la sfarsitul anului 2012. Valoarea tranzactionata inregistreaza o
crestere de la 191 mil.euro pana la 212 mil.euro.
Anul 2013 inregisteaza un recul din punct de vedere al valorii tranzactionate care ajunge la 128 mil. euro si a
cotei de piata la BVB, care scade la 2,12%, in raport cu anul precedent. Pe de alta parte se inregistreaza o
revenire semnificativa a cotei pe piata reglementata Sibiu Stock Exchange, care atinge nivelul de 3.76%.
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In anul 2014, valoarea tranzactionata a fost de 134 mil. Euro, depasind cu 5% valoarea tranzactioanta in anul
precedent, iar cota de piata s-a mentinut la acelasi nivel de 2,1%. In schimb, se inregistreaza o crestere a cotei cotei
pe piata reglementata Sibiu Stock Exchange de la 3,8% la 5%.
Nivelul indicatorilor poate fi totusi apreciat ca fiind bun, fiind obtinut intr-un context caracterizat prin:
 scaderea continua a numarului de intermediari de servicii de investitii financiare (de la 50 in decembrie
2012 la 42 in decembrie 2013, inclusiv jucatori semnificativi: Unicredit, Ing Bank, RBS),
 mentinerea unui climat inca restrictiv din punct de vedere al costurilor de tranzactionare si o lichiditate
mult prea modesta a pietei autohtone de capital in raport cu alte burse din regiune, factori care limiteaza
accesul noilor investitori pe piata,
 temporizarea ritmului de privatizare a marilor companii de stat prin intermediul BVB.
Societatea si-a adaptat permanent strategia investitionala contextului din mediul financiar, prin implementarea de
masuri (reducere de costuri, majorararea capitalului social cu aport in numerar in 2008) care sa contracareze
efectele nefavorabile induse de generalizarea crizei financiare si prin dezvoltarea eficienta a unor parteneriate cu
investitori institutionali semnificativi.

Societatea continua evolutia in topul de performanta al intermediarilor de servicii
financiare din Romania.
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VI. Oportunitati ale pietei de capital in 2014
Din perspectiva cresterii accesibilitatii pieţei de capital româneşti de către investitori, Bursa de Valori Bucureşti
impreuna cu Banca Naţionala a Romaniei si Guvernul Romaniei isi propun initierea demersurilor necesare în
vederea înlăturării anumitor bariere care pot constitui limite in atingerea acestui obiectiv. Sunt vizate aspecte care
ţin de taxare, de deschiderea unui cont de tranzacţionare, de înregistrarea şi executarea drepturilor de vot în
Adunările Generale ale Acţionarilor, servicii către acţionari cum ar fi plata dividendelor, standardele ofertelor
publice primare şi secundare, reglementările privind instrumentele de credit.
Doua mari listari pe Bursa de la Bucuresti au constituit evenimentele importatnte ale anului 2013: Romgaz
(SNG) si Nuclearelectrica (SNN), cererea investitorilor pentru aceste actiuni fiind peste asteptari. Desi free-floatul este modest (15% in cazul Romgaz si 10% in cazul Nuclearelectrica) exista asteptari ca lichiditatea celor doua
companii de stat, in scadere treptata de la momentul listarii pana in prezent, sa inregistreze reveniri in conditiile
continuarii ferme a politicii de listari ale marilor companii de stat pe piata de capital autohtona.
Continuand seria marilor listari, admitrea la tranzactionare a Electrica in iulie 2014 a avut rolul de a consolida
increderea investitorilor care au acum acces la unele dintre cele mai importante companii din sectorul energetic din
Romania, factor care va duce la cresterea lichiditatii si la prezenta unor noi investitori pe piata de capital.
Cresterea listarilor, completata cu imbunatatirea cadrului legislativ prin implementarea noilor reforme propuse
pentru crearea unui climat mai permisiv si mai accesibil din punct de vedere al costurilor de tranzactionare, creaza
posibilitati certe ca piata de capital din Romania sa inceapa demersurile pentru obtinerea statutului de piata
emergenta.
Pentru noi, cheia succesului pe piata de capital o reprezinta stabilirea unor parteneriate de lunga
durata cu clientii nostrii, prin adaptarea serviciilor la cerintele solicitate de fiecare client in parte. Si in
urmatorii ani, vom continua sa fim un important furnizor de servicii de brokeraj pentru investitorii romani, un
partener al investitorilor straini.

SSIF IFB FINWEST SA este o societate de servicii de investitii financiare autorizata de Comisia Nationala a
Valorilor Mobiliare prin decizia initiala numarul 2735/08.08.2003 (decizie curenta: 761/13.05.2009).
Capitalul social al firmei este de 18.391.643,6 lei.
Date de identificare: Numar de Inregistrare la Registrul Comertului: J02/48/1996, Cod Unic de Inregistrare: RO
8099938. Numar operator date personale: 13447.
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SEDIUL CENTRAL
Romania, Arad, Jud. Arad,
Str. D. Bolintineanu, nr. 5
E-mail: office@ifbfinwest.ro
Site: www.ifbfinwest.ro
Tel/Fax: 0257.281.611; 0257.281.612

AGENTIA ARAD 2
Mun. Arad, Jud. Arad
Str. Barabas Bela, nr. 27
Tel/Fax: 0357.416.216
E-mail: arad2@ifbfinwest.ro

AGENTIA BISTRITA
Loc. Bistrita, Jud. Bistrita Nasaud
Str. Albert Berger, nr.18, et.1, ap.2
Tel/Fax: 0263.235.977
E-mail: bistrita@ifbfinwest.ro

AGENTIA ZALAU 1 Decembrie
Loc. Zalau, Jud.Salaj
Pta. 1 Decembrie 1918, nr.11, ap.II
Tel/Fax: 0260.611.222
E-mail: zalau1@ifbfinwest.ro

AGENTIA ORADEA
Mun. Oradea, Jud. Bihor
Piata 1 Decembrie nr. 1
Tel/Fax: 0259. 477.747
E-mail: oradea@ifbfinwest.ro

SUCURSALA BUCUREŞTI

AGENTIA ORADEA 2

Bucuresti, Sector 1
Str. Grigore Alexandrescu, nr. 61
Tel/Fax: 031.800.63.67, 031.800.63.69
E-mail: bucuresti3@ifbfinwest.ro

Mun. Oradea, Jud. Bihor
Str. Antonescu, nr.37, ap.1
Tel/Fax: 0359.452.645, 0359.452.646
E-mail: cosmin@ifbfinwest.ro

AGENTIA DEVA

AGENTIA ORADEA 3

Mun. Deva, Jud. Hunedoara
B-dul Decebal, Bl. R, sc. 1, et.1, ap. 1
Tel/Fax: 0254.221.277
E-mail: deva@ifbfinwest.ro

Mun. Oradea, Jud. Bihor
Str. Sucevei, nr. 43
Tel/Fax: 0359.459.859
E-mail: oradea3@ifbfinwest.ro

AGENTIA TIMISOARA

SUCURSALA SATU MARE

Mun. Timisoara, Jud. Timis
Str. Ion Dragalina, nr. 31, sc. D, ap. 2
Tel/Fax: 0256.221.544
E-mail: timis@ifbfinwest.ro

Loc. Satu Mare, Jud. Satu Mare
Str. Gheorghe Doja, nr. 3
Tel/Fax: 0261.768.875
E-mail: satu-mare@ifbfinwest.ro

AGENTIA CAREI
Loc. Carei, Jud. Satu Mare
Str. A.I. Cuza, nr.24
Tel/Fax: 0261.865.361
E-mail: carei@ifbfinwest.ro

AGENTIA ZALAU
Loc. Zalau, Jud. Salaj
Bd. Mihai Viteazu, nr.66, Bl. A23, ap.2
Tel/Fax: 0260.612.660
E-mail: zalau@ifbfinwest.ro

Persoane de contact: Mihut Gregoretti
Corina Bornea

AGENTIA SLATINA
Loc. Slatina, Jud. Olt
Str.Primaverii, nr. 16, Bl.FA11, Sc.7, ap.3
Tel/Fax: 0763.559.579
E-mail: slatina@ifbfinwest.ro

AGENTIA SIBIU
Mun. Sibiu, Jud. Sibiu
Bd. Victoriei, nr. 32, parter, cam. B3
Tel/Fax: 0369.429.421
E-mail: sibiu@ifbfinwest.ro

Tel: 0257-207266; e-mail: mihut@ifbfinwest.ro
Tel: 0257- 207255; e-mail: corina@ifbfinwest.ro
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