DOCUMENT DE PREZENTARE

CONSULTANT AUTORIZAT PE PIAŢA AeRO
A BURSEI DE VALORI BUCUREŞTI
prin Decizia BVB nr. 31/16.01.2015

PRIME TRANSACTION S.A. s-a impus în acest domeniu prin
profesionalism şi prin cultivarea unor relaţii personalizate cu clienţii săi.
Experienţa acumulată, existenţa unei echipe tinere şi motivate,
îndeplinirea celor mai stricte criterii ASF (CNVM) privind capitalizarea
societăţii ne permite să oferim întreaga gamă de servicii de investiţii
financiare.
PRIME TRANSACTION S.A. este autorizată, derulează operaţiuni
pe piaţa de capital din România şi efectuează tranzacţii pe alte pieţe
operate de Bursa de Valori Bucureşti.

PREZENTARE

PRIME TRANSACTION S.A. este o societate comercială pe acţiuni,
persoană juridică română, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului
sub nr. J40/3426/1997, cod unic de înregistrare 9427502. PRIME
TRANSACTION S.A. este membră a „Asociaţiei Brokerilor”

 Întreprindem

activităţi

de

analiză

a

oportunităţii

listării

companiilor;
 Oferim asistenţă pentru întocmirea documentaţiei necesare listării
pe AeRO;
 Pregătim, împreună cu compania, documentul de prezentare
pentru listare;
 Efectuăm o evaluare a companiei care se pregateşte de listare pe

SERVICII
AeRO

AeRO;
 Sprijinim compania în activităţi de finanţare prin ofertă de acţiuni;
 Oferim asistenţă companiei, după listarea pe AeRO, pentru
respectarea obligaţiilor regulamentare de raportare.

PRIME TRANSACTION S.A. şi-a consolidat în cei optsprezece ani
de existenţă poziţia pe piaţa de capital românească, ajungând astăzi să fie
una dintre cele mai bine plasate societăţi cu acţionariat independent din
domeniu. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără alocarea tuturor resurselor
disponibile pentru prestarea de servicii de calitate, personalizate şi
inovatoare clienţilor săi.

DE CE NOI?

Întalnirea cu PRIME TRANSACTION S.A. poate fi benefică atât
pentru cei care iau pentru prima dată contact cu piaţa bursieră cât şi
pentru cei care, având o experienţă în domeniu, caută servicii mai bune.
Credem cu tărie că expertiza şi adecvarea sunt cuvintele cheie pentru
prestarea unui serviciu de calitate.

Filosofia noastră de a lucra cu clienţii este fundamentată pe
parcurgerea riguroasă a celor patru etape prezentate mai jos şi livrarea
unor servicii de calitate care, în final, să fidelizeze o relaţie de lungă
durată.

CUM LUCRĂM
CU CLIENŢII
NOŞTRI

PRIME TRANSACTION S.A. a fost autorizată să funcţioneze ca
societate de servicii de investiţii financiare, de Autoritatea de
Supraveghere Financiara (CNVM) în conformitate cu prevederile art. 3
AUTORITATEA
alin. (1) din Instrucţiunea 1/2003 privind autorizarea societăţilor de valori
DE
mobiliare ca societăţi de servicii de investiţii financiare, prin Decizia nr.
REGLMENTARE
1841 din data de 17.06.2003.
Date de contact ASF (CNVM) – Bucureşti, Splaiul Independenţei
nr.15, Sector 5, e-mail: office@asfromania.ro telefon: 021/659.63.08 fax:
021/659.60.51
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E-mail office@primet.ro

Web www.primet.ro

CONTACT

