
 
 
 
 
 

  

 

 

Parametrii specifici aplicabili activitatii de Market Maker al Emitentului  

efectuata de SSIF BRK Financial Group pentru actiunile emise de META ESTATE TRUST S.A.  

(simbol: MET)  
 

 

Instrument 

Financiar 

Tip 

Instrument 

Financiar 

Parametri Specifici 

Denumire Valoare 

MET actiuni 

 

Volum minim corespunzator ofertei ferme 

de cumparare si de vanzare 

 

 

30.000 instrumente financiare  

Spread maxim dintre preturile de 

cumparare si de vanzare afisate de 

Participant 

 

 

5% 

 

Perioada de timp minima pentru 

mentinerea in piata a ofertei ferme de 

cumparare si de vanzare in decursul unei 

sedinte de tranzactionare 

 

 

90% din sedinta de tranzactionare sau daca 

simbolul a fost suspendat de la tranzactionare, 

din perioada in care s-a tranzactionat in cursul 

sedintei de tranzactionare 

 
 

unde:  

- Volumul minim corespunzator ofertei ferme de cumparare si de vanzare se aplica pentru fiecare ordin limita din cadrul ofertei. 

- Spread maxim dintre preturile de cumparare si de vanzare afisate de Market Maker-ul Emitentului = [(AskMME – BidMME) / BidMME] * 100 

BidMME = Pretul ordinului de cumparare din cadrul ofertei ferme de cumparare si de vanzare, care indeplineste toate cerintele aplicabile (simbol, cont 

indicat, volum minim, etc.) 

AskMME= Pretul ordinului de vanzare din cadrul ofertei ferme de cumparare si de vanzare, care indeplineste toate cerintele aplicabile (simbol, cont indicat, 

volum minim, etc.) 

In cazul in care Participantul are in piata, concomitent, mai multe ordine de cumparare si vanzare pe contul indicat, care indeplinesc toate cerintele aplicabile, 

oferta ferma de cumparare, respectiv de vanzare aferenta mentinerii lichiditatii este formata din ordinul de cumparare cu pretul cel mai mare dintre ordinele 

de cumparare,  respectiv din ordinul de vanzare cu pretul cel mai mic dintre ordinele de vanzare administrate de Participant pe contul indicat. 

In decursul unei sedinte de tranzactionare, perioada de timp minima pentru mentinerea in piata a ofertei ferme de cumparare si de vanzare pentru un instrument 

financiar tranzactionat se determina prin raportare la perioada de tranzactionare aferenta Pietei Continue (starii Deschise a pietei utilizate), avand in vedere 
perioada totala de tranzactionare din Piata Continua in care instrumentul financiar respectiv a fost disponibil la tranzactionare si faptul ca obligatiile 

Participantului  nu au fost suspendate in acea perioada. 

 

Nota: Dat fiind specificul tipului de Market Maker al Emitentului, urmatorii parametrii nu se aplica: 
- perioada de timp maxima pana la reactualizarea ofertei ferme de cumparare si de vanzare  

- perioada de timp minima pentru care un Market Maker al Emitentului trebuie sa detina aceasta calitate. 

- numarul maxim de sedinte de tranzactionare in decursul unei luni calendaristice in care un Market Maker al Emitentului poate sa nu afiseze oferte 
ferme de cumparare si de vanzare 
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