
Lichidizarea
participatiilor din   

SECTIUNEA 
1



Evolutia numarului de actionari din 

Sectiunea I

Actionari initiali 18.750.498     



Cei mai importanti factori care au 

condus la diminuarea sectiunii I

• Vanzarea actiunilor

• Evenimentele corporative din viata emitentilor (fuziuni, consolidari)

• Transformarea emitentilor in societati inchise sau dizolvarea 
acestora

• Constientizarea calitatii de actionar si asumarea rolului de 
investitor al BVB si transferul portofoliului la broker, in Sectiunea II



Repartizarea numarului total de 

actionari



Administrarea Sectiunii I – investitii

majore

• Mentinerea conturilor din Sectiunea I
presupune investitii majore in sisteme
hardware performante si resurse necesare
administrarii acestora

• Investitiile Depozitarului Central in

infrastructura in ultimii 3 ani ~350.000
euro +TVA

• Ponderea veniturilor din operatiunile de
registru in veniturile totale ale Depozitarului
Central:

An 2014 2015 2016
2017

(7 luni ) 

Pondere 30% 31% 26% 25%



Beneficii: 

• Cresterea eficientei gestionarii portofoliilor actionarilor

• Cresterea numarului de actionari care isi vor incasa dividendele 

inca din data platii

• Cresterea lichiditatii la BVB

• Reducerea dimensiunii bazei de date administrate de Depozitarul 

Central

Reducerea dimensiunii Sectiunii I 



- Informare si educare -
cresterea gradului de cunoastere de catre

actionari a drepturilor rezultate din detinerea de 

actiuni

✓Informarea publicului larg prin interviuri ale 

oficialilor Depozitarului Central si  prin participarea

la emisiuni TV si radio

✓Realizarea si promovarea unui spot TV care 

explica sistemul de distribuire a dividendelor

✓Organizarea Zilelor Portilor Deschise

✓Parteneriat cu Bursa de Valori Bucuresti: Banii Tai 

Expo si Ziua Nationala a Investitiilor

✓Participarea constanta la conferintele si forumurile

dedicate pietei de capital



• Colaborarea cu Autoritatea de Supraveghere Financiara, 

cu Bursa de Valori Bucuresti si cu Uniunea Nationala a 

Notarilor Publici din Romania 

• Transferul GRATUIT a actiunilor din Sectiunea I in conturile

globale administrate de catre participanti

• Eliberare extraselor de cont in regim GRATUIT in cadrul

anumitor evenimente ( Banii Tai Expo, Ziua Portilor

Deschise, Ziua Nationala a Investitiilor, World Investor

Week, etc)

Demersuri desfasurate in scopul

reducerii dimensiunii Sectiunii I



Colaborare cu BERD

Proiectul BERD evalueaza dimensiunea conturilor inactive in 4 tari

Proiectul identifica solutii care sa reduca dimensiunea Sectiunii I si care 

sa aiba un impact pozitiv asupra pietei de capital din Romania
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