Modificări acțiuni americane la BVB

SSIF Tradeville SA a decis să renunțe la calitatea de market-maker pentru acțiunile din SUA.
Modificarea procedurilor Bursei de Valori București (modificarea pasului de cotare), precum și ale
Depozitarului Central (tranziția de la ciclul de decontare T+3 la T+2), survenite ulterior asumării de
către Tradeville a unor parametri de market-maker, au indus riscuri de neîndeplinire a acestora.
Riscurile au fost gestionate corespunzător în toată această perioadă, însă asumarea lor în
continuare implică resurse și eforturi mult prea mari.
Vă informăm că am decis, începând cu data de 23 iunie 2016, să renunțăm la calitatea de marketmaker pentru următoarele instrumente financiare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Apple Inc. – simbol AAPL;
Bank of America Corporation – simbol BAC;
Facebook Inc. – simbol FB;
Alphabet Inc. clasa C - simbol GOOGC;
Alphabet Inc. clasa A – simbol GOOGL;
Intel Corporation – simbol INL;
The Coca – Cola Company – simbol KO;
McDonald’s Corporation – simbol MCD;
JP Morgan Chase & Co – simbol JPM;
Merck & Company Inc. – simbol MRK;
Microsoft Corporation – simbol MSFT;
Visa Inc. - simbol VISA.

Ce înseamnă această schimbare și care sunt opțiunile dumneavoastră?


Acțiunile pot fi în continuare la tranzacționare, însa ele nu vor mai beneficia de market
maker.



În intervalul 23 Iun. – 04 Aug. 2016, Tradeville va continua să mențină doar ordine ferme
de cumpărare, conform obligațiilor asumate.



În cazul în care doriți păstrarea pozițiilor deținute, vă puteți activa serviciul StartradeINTL,
iar în intervalul 05 Aug. - 1 Sept. 2015, veți putea solicita transferul gratis al acțiunilor de la
Depozitarul Central către partenerul nostru extern. El va fi efectuat la finalul fiecărei
săptămâni, indiferent de momentul din săptămână în care este recepționată cererea de
transfer.
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NU SE VA APLICA valoarea minimă de 25 EUR/ordin executat (integral sau parțial) pentru
prima vânzare pe fiecare simbol transferat din serviciul de tranzacționare StartradeRO în
StartradeINTL. Astfel, în intervalul 05 Aug. - 31 Dec. 2016, clienții care dețin acțiuni
americane în serviciul StartradeINTL vor beneficia doar de comision de 0.5%.

Suntem în continuare în căutarea unor companii din zona Euro, care pot fi interesante pentru
piața din România, și vom fi selectivi în a aduce la tranzacționare nume importante, care să
capteze interesul investitorilor.
Activitatea de market-maker rămâne una dintre liniile importante de business pentru
Tradeville.
Pentru orice întrebări, vă rugăm să contactați Departamentul Helpdesk:
Telefon: 021 318 75 55
E-mail: helpdesk@tradeville.eu
Luni - Vineri 9:00 - 18:00
Cu stimă,
Echipa Tradeville
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