Drept la replică – Bursa, 04 iunie 2012
ASOCIAȚIA BROKERILOR SUSȚINE MODERNIZAREA PIEȚEI DE CAPITAL
Având în vedere „nedumerirea de investitor” exprimată de domnul Victor Cionga,
managing director al AZ CAPITAL ADVISORS, în ediția din data de 2 iunie 2012 a
ziarului Bursa, Asociația Brokerilor dorește să facă următoarele precizări:
Asociația Brokerilor isi afirmă încă o dată susținerea oricărei abordari ce are ca efect
modernizarea pieței de capital din România, atâta vreme cât aceasta se face transparent și
sub un cadru clar si corect reglementat.
Asociația consideră că în materia ofertelor publice de vânzare trebuie păstrată
posibilitatea ca subscrierile să se facă prin intermediul B.V.B., pentru toate situațiile în
care se dorește transparența în privința modului de gestionare a subscrierilor și a modului
de alocare a acestora în cadrul ofertelor publice, evident aceasta fiind opțiunea
emitentului si nu o obligație.
Așa cum s-a precizat și în comunicatul de presă, dacă intermediarii ofertelor ar dori să
aplice un proces veritabil de closed book building, acesta ar fi oricum anterior
introducerii în sistem a subscrierilor și/sau alocărilor, urmând ca, după momentul
determinării prețului, să se utilizeze sistemul B.V.B. pentru introducerea subscrierilor
făcute în considerarea prețului astfel determinat, iar sistemul să aloce valorile mobiliare
automat, conform criteriilor prevăzute în prospect. Din această perspectivă, acesta ar fi și
motivul pentru care s-ar alege derularea ofertei publice prin sistemul B.V.B.
Punctul de vedere transmis către presă în comunicatul din 26 iunie 2012, legat de
propunerea Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București (B.V.B.) de
modificare a Codului B.V.B., reprezintă poziția oficială a Asociației Brokerilor în ceea
ce privește propunerea respectivă.
Textul a fost aprobat de Consiliului Director urmare dezbaterii cu caracter deschis
organizată pe aceasta temă, la care au fost invitați să participe toți membrii Asociației
Brokerilor.
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