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Bursa de Valori Bucureşti informează că principalele subiecte cuprinse pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare şi a Adunării Generale Extraordinare care au avut loc în data de 19 mai 2008 au 
fost:  aprobarea situaţiilor financiare ale anului 2007, stabilirea obiectivelor şi aprobarea bugetului 
pentru anul 2008 împreună cu tarifele şi comisioanele BVB, majorarea capitalului social şi 
modificarea actului constitutiv al societăţii. 
 
Veniturile totale înregistrate de către BVB în exerciţiul financiar 2007 s-au ridicat la 54,2 milioane 
lei, cheltuielile totale au fost menţinute sub pragul de 20 milioane de lei, ceea ce a condus la 
realizarea unui profit net de 29 milioane lei,  marcând astfel cel mai bun an de până acum. 
 
Obiectivele Bursei de Valori Bucureşti pentru anul 2008 sunt diversificarea oportunităţilor de 
investire, susţinerea tendinţei de sofisticare a comportamentului investiţional şi consolidarea 
poziţiei BVB atât în relaţia cu autorităţile şi instituţiile pieţei financiare din România cât şi pe plan 
internaţional. 
 
Pentru cel de-al treilea an consecutiv, acţionarii au hotărât majorarea capitalului social prin 
capitalizarea rezervelor constituite din profitul net existent în sold la 31.12.2007. Astfel capitalul 
social va creste cu aproximativ 46 de procente de la 49.439.090 lei, la 76.741.980 lei. 
 
Pentru a încuraja dezvoltarea pieţei de capital din România, a atrage noi investitori şi emitenţi la 
Bursa de Valori Bucureşti, si a-şi alinia costurile cu cele oferite de bursele din ţările din vestul 
Europei, pentru cel de-al treilea an consecutiv, acţionarii BVB au hotărât continuarea reducerii 
anuale şi bianuale a tarifelor şi comisioanelor percepute. Pornind de la estimarea că valoarea medie 
zilnică a tranzacţiilor cu acţiuni încheiate pe pieţele administrate de către BVB se va situa la 
nivelul de 14 milioane euro, s-a hotarat  reducerea cu 10% a comisioanelor de tranzacţionare faţă 
de anul 2007. În situaţia în care valoarea medie zilnică a tranzacţiilor cu acţiuni încheiate pe pieţele 
administrate de către Bursa de Valori Bucureşti va atinge 16 milioane euro, BVB va mai opera o 
reducere cu 5% a comisioanelor de tranzacţionare. Modificarea va intra în vigoare în luna imediat 
următoare înregistrării valorii medii zilnice de 16 milioane euro şi se va aplica pentru ofertele 
publice iniţiale şi secundare de vânzare şi cumpărare, precum şi pentru tranzacţionarea 
obligaţiunilor, acţiunilor şi drepturilor de preferinţă, indiferent de secţiunea de piaţă. Pentru 
ofertele publice iniţiale şi secundare de vânzare, în anul 2008, nu se va percepe comision de 
cumpărare. 
 
Se va oferi scutirea de la plata tarifului de procesare pentru admiterea la tranzacţionare a acţiunilor 
şi drepturilor, precum si în cazul admiterii şi menţinerii la tranzacţionare a titlurilor de stat. 
 
Actionarii BVB au hotărât modificarea actului constitutiv al societăţii în sensul acordării dreptului 
instituţiilor de credit care sunt participante la sistemul de tranzacţionare al BVB în calitate de 
intermediari de a deveni acţionari cu drept de vot, punct introdus pe agendă la propunerea unui 
grup de acţionari, având în vedere că majoritatea burselor de valori din UE au în structura 
acţionariatului lor instituţii de credit, deţinători de acţiuni ordinare. În prezent în cadrul BVB 
tranzacţionează 3 instituţii de credit. 
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