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PIAŢA DE CAPITAL
PIAŢA PRIMARĂ
În luna mai 2017 în Registrul de stat al valorilor mobiliare nu au fost înregistrate emisiuni de acțiuni.
În perioada ianuarie – mai 2017 au fost realizate 8 emisiuni de valori mobiliare în valoare totală de
119,03 mil. lei, ceea ce constituie o diminuare cu 159,79 mil. lei sau cu 57,31% comparativ cu aceeași perioadă
a anului precedent.

PIAŢA SECUNDARĂ
În mai 2017 pe piața secundară au fost
efectuate 313 tranzacții cu valori mobiliare
corporative în volum de 36,69 mil. lei raportate la
8,89 mil. valori mobiliare.
Evoluția tranzacțiilor pe piața secundară în
perioada ianuarie – mai 2017 se prezintă în
Diagrama nr. 1.
În ianuarie – mai 2017 pe piața secundară au
fost efectuate 9268 tranzacții în volum de 159,02
mil. lei, volumul acestora înregistrând o descreștere
cu 857,49 mil. lei sau cu 84.36 % față de perioada
ianuarie – mai a anului precedent (Tabelul nr. 1).
Tabelul nr. 1 Indicatorii privind volumele tranzacţiilor cu valori mobiliare corporative înregistrate în
ianuarie – mai 2016-2017
Ianuarie- Piața reglementată
mai
Numărul
tranzacțiilor
(unități)

2016
2017

Sistemul multilateral de
tranzacționare (MTF)

Numărul
Volumul
tranzacțiilor tranzacțiilor
(unități)
(mil.lei )

Tranzacții în afara pieței
reglementate sau MTF

Numărul
Volumul
tranzacțiilor tranzacțiilor
(unități)
(mil.lei )

Total piaţa secundară

Volumul
tranzacțiilor
(mil.lei )

Numărul
total al
tranzacțiilor (unități)

Volumul
total al tranzacțiilor
(mil.lei )

105

318,49

136

1,73

2554

696,29

2795

1016,51

225

85,32

46

1,99

8997

71,71

9268

159,02

Ponderea tranzacţiilor înregistrate pe piața secundară în mai 2017 după volumul tranzacţiilor și după numărul
acestora este reflectată în Diagrama nr. 2 și Diagrama nr. 3.

1

Totodată, în luna mai 2017, pe piața secundară, CNPF a aprobat prospectele ofertelor de preluare
benevolă a acţiunilor inițiate de: (Tabelul nr.2)
Tabelul nr. 2 Ofertele de preluare benevolă derulate în luna mai 2017
№

1.

2.

Date despre valorile mobiliare
ce constituie obiectul ofertei
Denumirea
Valoarea
Preţ
Nr. de acţiuni ce
emitentului
nominală
propus
constituie obiect
lei
lei
al ofertei

Hotărîrea
CNPF

Data
publicării în
monitorul
oficial

Denumirea
ofertantului

nr.20/2 din
05.05.2017

19.05.2017

Cataraga Ştefan

„CARIERA
COBUSCA” S.A.

15,00

12,00

15 229

nr.21/1 din
12.05.2017

19.05.2017

„VINAMEX” S.R.L.

„MOLDTEHMED”
S.A.

10,00

10,00

11 962
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