Succesul are
un început
Listarea
pe piaŢa
Start Sibex

Ce este
Start Sibex?

Lansat în 2010, Start SIBEX este un sistem alternativ de
tranzacţionare, care se adresează oricăror companii de
talie mică sau de tip start-up care nu îndeplinesc condiţiile
de accedere pe piaţa reglementată, dar care doresc să
beneficieze de toate avantajele bursei. Cele două pieţe sunt
concepute în așa fel încât, indiferent de mărimea businessului, fiecare emitent să poată găsi investitori interesaţi.

De ce
m-aș lista?

Spre deosebire de creditele bancare, listarea la Start SIBEX
atrage resurse financiare mai ușor și mai ieftin și nu crește
gradul de îndatorare. Mai mult, capitalul companiei crește prin
emisiunea și vânzarea de noi acţiuni, iar banii astfel colectaţi
nu poartă dobânzi, nu sunt restituibili și sunt disponibili pentru
perioade nedeterminate. Sistemul se poate dovedi extrem de
folositor şi în cazul în care firma are nevoie de cofinanţare în
vederea accesării fondurilor europene.

CondiŢii lejere

Având condiţii de acces reduse la minimul impus de lege,
publicarea unui prospect aprobat de ASF este necesară doar
în cazul ofertei publice de vânzare. De asemenea, existenţa
unui intermediar este obligatorie numai în cazul admiterii la
tranzacţionare a acţiunilor prin ofertă publică.

AVANTAJE
•

Accesezi noi fonduri
de finanţare a afacerilor.

•

Capeţi o imagine publică
îmbunătăţită.

•

Crești vizibilitatea
companiei.

•

Câștigi încredere din partea
clienţilor și furnizorilor.

•

Atragi în acţionariat
investitori instituţionali.

Sunt pregătit?

Faţă de piaţa reglementată, sistemul Start SIBEX este mult
mai permisiv. Singurele condiţii pe care o societate pe acţiuni
trebuie să le îndeplinească pentru a-și lista acţiunile sunt ca
valoarea capitalurilor proprii din ultimul exerciţiu financiar
sau capitalizarea anticipată să fie de cel puţin 200.000 de
Euro și ca firma să pună la dispoziţia SIBEX un plan de afaceri
pentru următorii 3 ani de activitate.
TRANSFORMAREA ÎN S.A.

HOTĂRÂREA AGEA PRIVIND LISTAREA SOCIETĂŢII LA SIBEX

SELECŢIA UNUI INTERMEDIAR

ÎNTOCMIREA PROSPECTULUI

OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR NECESARE DIN PARTEA ASF

DERULAREA OFERTEI PUBLICE (DACĂ ESTE CAZUL)

ÎNREGISTRAREA ACŢIUNILOR LA DEPOZITARUL SIBEX

OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR NECESARE DIN PARTEA SIBEX

DESCHIDEREA OFICIALĂ A TRANZACŢIONĂRII

ÎN CONCLUZIE

Aveţi o idee de afaceri pe care doriţi să o materializaţi?
Este lipsa capitalului un obstacol în calea dezvoltării
companiei dumneavoastră?
Aveţi nevoie de cofinanţare pentru atragerea de fonduri
europene?
Afacerea dumneavoastră nu este suficient de cunoscută
pe plan naţional?
Doriţi o strategie de viitor care să vă asigure oricând
posibilitatea de finanţare fără a apela la credite bancare?

Dacă aţi răspuns “DA” la oricare din aceste întrebări, Start
SIBEX este cea mai bună soluţie pentru dumneavoastră,
indiferent dacă sunteţi o companie la început de drum sau
în plină dezvoltare!

DISCLAIMER
Informaţia cuprinsă în acest document are scop educativ şi nu reprezintă o recomandare de a cumpăra
sau vinde un produs. În special, informaţia din această brosură nu reprezintă o recomandare profesională,
financiara sau de investiţie, nu trebuie folosită pentru a lua decizii de investiţie şi nu trebuie folosită, în mod
direct sau indirect, pentru a cumpăra sau a vinde un instrument financiar.
Dacă intenţionaţi să investiţi în pieţele financiare administrate de SIBEX SA, trebuie să aveţi în vedere anumite
reglementări şi să întelegeţi riscul asociat tranzacţionării respectivelor instrumente înainte de a lua hotarârea.
Conţinutul din paginile broşurii a fost pregatit cu atenţie însă nu putem garanta acurateţea, caracterul
complet şi actualitatea informaţiei.
SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE
Piaţa Aurel Vlaicu, Nr. 9-10, Etaj III
550377, Sibiu, România
Tel: +40 269 211 798
marketing@sibex.ro
www.sibex.ro

SIBEX SA nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele pierderi financiare sau de oricare altă natură, care pot
surveni în urma utilizării informaţiilor conţinute în acest document.
Copierea integrală sau parţială a textelor din prezentul document, editarea, publicarea sau stocarea şi
transmiterea acestora necesită aprobarea scrisă a SIBEX SA.
Sibex este operator de piaţă autorizat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare prin decizia 356/31.01.2006.

