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BURSA DE VALORI BUCUREȘTI A PREZENTAT PLATFORMA AeRO ÎN CADRUL EDIȚIEI
ANIVERSARE VENTURECONNECT
Bursa de Valori București (BVB) a prezentat, în cadrul ediției aniversare VentureConnect, platforma
AeRO, care va oferi companiilor cu o valoare de minimum 250.000 de euro, posibilitatea de a se finanța
prin piața de capital, printr-un proces simplificat de admitere pe bursă.
O companie se poate lista pe AeRO cu ajutorul unui Consultant Autorizat. Listarea necesită ca un pachet
minim de 10% din acţiunile companiei să fie vandut către investitori sau compania sa aibă deja cel puţin
30 de acţionari. Platforma AeRO va fi lansată de Bursa de Valori Bucureşti în perioada imediat
următoare, data lansării depinzând de aprobarea reglementărilor de către Autoritatea de Supraveghere
Financiară.
“Antreprenorii români au nevoie de instrumente cât mai variate de finanțare, iar, prin AeRO, Bursa de
Valori București pregăteşte un mecanism prin care companiile mici, aflate chiar într-un stadiu incipient
al dezvoltării, pot accesa banii necesari. În România, domenii precum IT, tehnologie, agricultură și
servicii au un potențial de creștere accelerată. De asemenea, investitorii sunt în permanentă căutare de
noi oportunități pentru plasamente cu grad mai mare de risc, dar şi cu randamente ridicate.”, a declarat
Bogdan Mugescu, Specialist Business Development la Bursa de Valori București.
VentureConnect este cea mai importantă întâlnire regională dedicată antreprenorilor din domeniul
tehnologic în căutare de finanțare early-stage și venture capital. La ediția aniversară șase companii din
România și Bulgaria au avut posibilitatea de a-și prezenta planul de afaceri în fața a peste 100 de
potențiali investitori și parteneri de afaceri.
“La patru ani de când am lansat proiectul VentureConnect, ne mândrim cu o comunitate de peste 400 de
companii care ne-au trecut pragul și au intrat în contact cu investitori, cu 230 companii care au luat
parte la programul nostru de mentoring, precum și cu investiții importante ca TJobs, Bittnet Systems,
Flori de Lux și Green Horse Games. Suntem bucuroși că putem oferi antreprenorilor români acces la un
network important de contacte din România și din regiune și că VentureConnect a devenit locul unde
investițiile se întâmplă. Pentru perioada următoare explorăm noi oportunități, cu un obiectiv puternic:
finanțări îndrăznețe pentru proiecte sustenabile din IT și software.”, menționează Ana Maria Andronic,
Partener în cadrul firmei de avocatură Biriș Goran și Co-Fondator VentureConnect.
Pentru informații suplimentare despre VentureConnect, vizitati www.ventureconnect.ro
_____________________
Bursa de Valori Bucureşti administrează pieţe de acţiuni, obligaţiuni şi alte instrumente financiare, prin
platforme reglementate sau sisteme alternative şi furnizează o gamă variată de servicii participanţilor la
pieţele financiare. Bursa de Valori Bucureşti este o companie listată pe propria piaţă reglementată din
2010. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.bvb.ro.
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