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Contactează-ne la:

PIAȚA PRINCIPALĂ
Să presupunem că aveți o companie cu o potențială capitalizare de piață de 
150 milioane de lei și doriți să strângeți 50 milioane de lei pentru a investi 
în dezvoltarea companiei. Ce costuri trebuie să luați în considerare?

În plus față de costurile administrative, trebuie să țineți cont de faptul că 
aveți nevoie de sprijinul brokerului, care vă va ajuta să pregătiți toată 
documentația, să vă promovați compania și să vă găsiți investitori. Spre 
deosebire de costurile administrative, așa-numitele costuri de consultanță 
nu sunt fixe și depind de mărimea și complexitatea ofertei dumneavoastră

În funcție de complexitatea ofertei și de mărimea acesteia, este posibil să colaborați cu avocați, auditori și, în cazul ofertelor foarte mari, agenții de PR și de marketing care 
vă vor ajuta să vă promovați oferta. Cu toate acestea, detaliile, precum și tarifele aplicabile ofertei dumneavoastră trebuie discutate cu brokerul. În cazul în care sunteți 
interesat(ă) de listare, este indicat să vă întâlniți cu cel puțin 3 brokeri, pentru a vedea ce are de oferit fiecare dintre ei. În general, costul total al serviciilor de consultanță 
pentru oferta dumneavoastră este estimat la 1-4% din valoarea ofertei. Cu toate acestea, în unele cazuri poate fi mai mult sau mai puțin.

Intermediar
Avocați
Auditori
Marketing

1 – 4% din valoarea ofertei, în funcție de broker
Variabil, în funcție de mărimea și complexitatea ofertei
Variabil, în funcție de mărimea și complexitatea ofertei
Variabil, în funcție de mărimea și complexitatea ofertei

Desigur, ca și în cazul Pieței Principale, în plus față de costurile 
administrative, trebuie să țineți cont de faptul că aveți nevoie de 

sprijinul Consultantului Autorizat. Acesta va pregăti memorandumul  
și se va asigura că există investitori interesați de compania 

dumneavoastră, capabili să investească împreună suma de bani pe 
care doriți să o strângeți.

Spre deosebire de costurile administrative, așa-numitele costuri de 
consultanță nu sunt fixe și depind de mărimea și complexitatea ofertei 
dumneavoastră. În funcție de Consultant, acesta vă poate percepe 
pentru pregătirea memorandumului și găsirea investitorilor pentru 
compania dumneavoastră, circa 5% din valoarea ofertei. Cu toate 
acestea, în unele cazuri poate fi mai mult sau mai puțin.

Aflați mai multe despre cerințele de listare verificând și celelalte informații puse la dispoziție pe: 

DISCLAIMER: Acest document a fost întocmit numai în scopuri informative și nu reprezintă o indicare a 
prețurilor sau o recomandare de investiție. Pentru mai multe informații despre costul listării companiei 
dumneavoastră pe Bursa de Valori București, contactați un broker sau un Consultant Autorizat.

www.bvb.ro/antreprenori antreprenori@bvb.ro

 250 lei
700 lei

2.000 lei

500 lei

Tarif de procesare - o singură dată
Tarif listare - o singură dată 
Tarif de menținere - anual 

Tarif de admitere/ menținere - anual (%) variază în funcție de numărul de acționari ai societății
                                                                              (tarif aplicabil pentru companii cu maximum 500 de acționari)
Tarif pentru emiterea codului ISIN - o singură dată

Depozitarul Central 

Tarif pentru înregistrarea instrumentului financiar - o singură dată

840 lei

119 lei

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Țineți minte - aceste costuri sunt 
prestabilite, iar capitalul atras în urma 
listării nu trebuie rambursat. În plus, există 
multe alte beneficii care vin împreună cu 
listarea, publicitatea în mass-media fiind 
unul dintre ele, astfel încât banii pe care îi 
investiți în listare nu sunt bani pierduți.

Să presupunem că doriți să vă listați compania pe Piața Principală 
a BVB sau pe AeRO. Prima întrebare care apare, de obicei, este:  

Am elaborat mai jos două tabele cu aceste costuri agregate, care 
trebuie luate în considerare când vă listați.

care sunt costurile?

Costurile listării
!

Cost pentru atragerea a 1 milion de lei : 4.409 lei 

Autoritatea de Supraveghere Financiara
Cotă din valoarea ofertei publice de vânzare** (0,10%) - Taxă variabilă (%), în funcție de valoarea ofertei 
                                                                                               
Tarif pentru înregistrarea instrumentului financiar - o singură dată
 
**tarif variabil, în funcție de valoarea ofertei (dar nu mai mult de 1 milion de lei)
 *tarif minim aplicat pentru categoria Standard

50.000 lei

     500 lei

Cost pentru atragerea a 50 milioane lei : 129.719 lei

Tarif de admitere/menținere - anual (tariful (%) variază în funcție de numărul de acționari ai societății) 
                       (tarif aplicabil pentru companii cu 501 – 1.000 acționari)
Tarif pentru emiterea codului ISIN - o singură dată
Tarif de compensare și decontare (0,0040% pentru IPO) - (%) variabil, în funcție de valoarea ofertei 
        (calculat pentru o ofertă de 50 milioane lei)

Depozitarul Central 
 1.200 lei

     119 lei
 2.000 lei

Tarif de procesare pentru admitere - o singură dată
Tarif de listare - o singură dată (tariful variază între 3.600-21.000 lei, în funcție de capitalurile proprii/valoarea medie lunară ponderată)
Tarif de menținere - anual (tariful variază între 3.600-21.000 lei, în funcție de capitalurile proprii/valoarea medie lunară ponderată)
Tarif de tranzacționare (0,135%) - o singură dată (tarif variabil (%), în funcție de valoarea ofertei) 
         (calculat pentru o tranzacție de 50 milioane lei)

     1.200 lei
    3.600 lei*
    3.600 lei*
   67.500 lei

Bursa de Valori Bucuresti

(calculată pentru o tranzacție de 50 milioane lei)

Acum, să vedem cum se compară listarea pe AeRO cu listarea pe Piața 
Principală. Să presupunem că firma dumneavoastră a primit o evaluare 
de 5 milioane de lei și doriți să strângeți 1 milion de lei pentru a dezvolta 
un produs nou. Cât vă costă un plasament privat pe AeRO?


