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 PARTENERUL TĂU PENTRU INVESTIȚII 

  PROFIL 

VIENNA Investment Trust  este o societate de servicii de investiții financiare autorizată pentru a 

desfașura  întreaga gamă de operațiuni conform legislației aplicabile, de la tranzacționare până la emiterea și 

plasarea instrumentelor financiare pe piețe reglementate la vedere și la termen,  precum și cu certificate de 

emisii de gaze cu efect de seră. 

     VIENNA Investment Trust  își propune să joace un rol important în utilizarea mecanismelor pieței de 

capital pentru evaluarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. Prin urmare, am devenit  prima 

companie de servicii de investiții financiare, din România implicată în operațiuni cu certificate de emisii de 

gaze cu efect de seră, autorizată de C.N.V.M. în acest sens.  

      În prezent, SSIF  VIENNA  Investment  Trust  activează pe platformele internaționale de 

tranzacționare de certificate de emisii de gaze cu efect de seră pe piețe specializate EEX, ICE si OTC. A 

activat in trecut cu success si pe piata  Bluenext si Climex. 

 

VIENNA Investment Trust  oferă servicii si consultantă bazată pe experienta acumulata de specialiștii săi 

în cei aproape 20 de ani de activitate: 

 Tranzactionare instrumente financiare; 

 Administrarea portofoliilor; 

 Servicii legate de Oferte Publice – due diligence, restructurare pre-oferta, business plan, 

investitori  financiari strategici, monitorizare și supervizare; 

 Subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare în baza 

unui angajament ferm; 

 Plasamentul de instrumente financiare fară un angajament ferm; 

 Achiziții și vânzări – cercetare, abordare, consultantă, negociere, execuție, strategie; 

 Plasamente private – finanțări piață de capital, finanțari private, proiecte de finanțare, 

finanțări  structurale; 

 Tranzacționarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră; 

 Consultantă pentru investiții – due diligence, documentație, road-show și management; 

 Banking (swaps, hedge, forward, creditare, finanțare).  

 

In prezent dezvoltăm o gamă variată de produse specializate de investiți și servicii asociate precum: 

 SWAP EUA/CER; EUA/ERU cu obținerea marjei de valoare; 

 Custodie (pastrare în condiții de maximă securitate a portofoliului de certificate);  
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 Administrare și consultanță cu privire la portofoliul  de certificate de emisii de gaze cu efect de  

seră. 

De ce VIENNA Investment Trust :  

Împreună am putea crește investițiile pe piața de capital. Dacă sunteti în cautarea unei companii de succes, 

condusă de oameni competitivi, o companie care va pune interesele partenerilor și clienților săi pe primul loc, o 

companie pe care vă puteți baza și un partener în care să aveți încredere, noi vă putem oferi toate acestea. 

 

Performanțe 

 Primul plasament secundar privat din România;  

 A doua emisiune de obligațiuni corporative din România atât din punct de vedere cronologic, cât și în 

termeni de valoare (Credit Europe Bank, fosta Finansbank Romania, membră a FIBA Group);  

 Intermedierea cu succes a diverse oferte publice inclusiv pe piete externe; 
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