
20 ANI DE EXCELENȚĂ LA BURSĂ



20 de ani de experiență 
relevantă pe piața de capital

SSIF Tradeville SA este un broker autorizat din 1994, cu peste 20 ani de experiență pe piața de

capital din România și peste 6 ani experiență în tranzacționarea de instrumente financiare pe

piețe externe.

Alături de bursa locală, Tradeville asigură tranzacționare pe cele mai mari burse de pe mapamond:

NYSE / Euronext, NASDAQ, TSX, London Stock Exchange, Deutsche Borse. În afară de operațiunile

de intermediere a tranzacțiilor, grupul Tradeville desfășoară operațiuni de market-making, are

capacitatea de a consilia în desfășurarea diverselor tipuri de evenimente corporative și, prin

intermediul Vanguard Asset Management, este angajat și în administrarea de active.



Inițiative 

Dintre cele mai recente proiecte de anvergură finalizate de grupul Tradeville menționăm lansarea

primului ETF din România și susținerea tranzacționării pe sistemul alternativ de tranzacționare al

BVB a acțiunilor unora dintre cele mai mari companii de la bursele din New York, Frankfurt, Paris,

Amsterdam și Vienna.

Pentru toate instrumentele menționate anterior Tradeville acționează în prezent în calitate de

formator de piață (market-maker) și a intermediat procesul administrativ de listare/înscriere la

tranzacționare.



Tehnologie 

Tradeville este singurul broker român ce oferă posibilitatea de tranzacționare pe platforme

mobile. Am dezvoltat prima platformă online în anul 1999 și de atunci suntem lideri în aplicarea

inovațiilor tehnologice în domeniul pieței de capital din România.



Capacitate organizatorică 

Sediul social al SSIF Tradeville SA se află în București. Compania noastră contează pe serviciile

unei echipe multidisciplinare de peste 50 de profesioniști dedicați operațiunilor pe piața de capital.



Oferta pentru listarea 
pe piata reglementata / AeRO
 Analiza societății în raport cu cadrul juridic aplicabil pieței reglementate și eventuala

modificare a actelor societății

 Întocmirea raportului pentru acționari**

 Procedura de listare pe piața reglementată (întocmire prospect, depunere

documentație, relaționarea cu ASF și BVB)

** Raportul pentru acționari cuprinde:

a) cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării 

în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;

b) prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi 

tranzacţionate acţiunile societății.



E-mail corporate.finance@tradeville.eu

Telefon 0040 21 318 75 55

Fax 0040 21 318 75 57

Poștă
B-dul Carol I, nr. 34-36, clădirea IBC Modern, 
etajul 10 și etajul 2, biroul 2, sector 2, București, 
020922, România

București Cluj-Napoca 
E-mail agentie.clujnapoca@tradeville.eu

Telefon 0040 26 444 00 46

Fax 0040 26 444 00 46

Poștă B-dul Eroilor nr. 10, Spațiul 2, județul Cluj, 
400129, România

S.S.I.F. Tradeville S.A., B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etaj 10 si etaj 2, biroul 2, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania,
tel: 0040 21 318 75 55, fax: 0040 21 318 75 57, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003
Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a 
randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.
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