Program FIDELIS 2020-2021 – titluri de stat pentru populație denominate in Lei si Euro
De ce? - Interes crescut din partea populației în plasarea economiilor în instrumente emise de statul român, sursă alternativă de investire
Obiectiv
 Creșterea culturii financiare a populației prin familiarizarea cu mecanismele de tranzacționare specifice Bursei de Valori București,
 Ddiversificarea bazei investiționale a pieței titlurilor de stat si diversificarea instrumentelor de investiție.

Avantaje






Risc foarte scăzut al investiției
Veniturile obținute sunt neimpozabile (dobânzile și câștigurile de capital realizate din deținere și tranzacționare)
Fără comisioane de subscriere pe piața primara
Subscrierile titlurilor de stat in Lei – la sedii ale băncilor din sindicat si la intermediarii autorizați, iar pentru clienții care au deschise conturi de tranzacționare
exista si opțiunea subscrierilor online si telefonic;



Listarea la BVB permite vânzarea titlurilor de stat în orice moment:

- prețul de tranzacționare se formează în mod transparent prin intermediul BVB, în funcție de cerere și ofertă
- investitorii pot vinde titlurile de stat fie in mod direct prin contul de tranzacționare deschis la unul din membrii sindicatului de intermediere sau prin deschiderea unui cont
de tranzacționare la orice intermediar autorizat pentru tranzacții la Bursa de Valori București



Pentru mai multe informații despre modalitățile de subscriere disponibile (inclusiv cele online), investitorii se pot adresa oricărui membru al sindicatului de intermediere

Dezavantaje



Fluctuația prețului titlului de stat în funcție de evoluția condițiilor din piață. De exemplu, în cazul în care un deținător dorește vânzarea titlurilor de stat înainte de scadență, iar
în momentul respectiv nivelul dobânzilor în piață pentru perioada rămasă pana la scadenta se situează peste nivelul dobânzii emisiunii, prețul obținut în urma vânzării poate fi
mai mic decât valoarea nominală subscrisă.
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Caracteristici principale
Valută

LEI

EURO

Valoare nominală / titlu de stat

100 LEI

100 EURO

Prag minim de subscriere

5.000 LEI

1.000 EURO

Investitorii eligibili

persoane fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani, pe teritoriul României

Costuri asociate subscrierii

la subscrierea titlurilor de stat prin membrii sindicatului de intermediere, nu vor exista costuri de
subscriere pentru investitori

Piața financiară de listare și tranzacționare

Bursa de Valori București (BVB)

Impozitare

dobânzile și câștigurile de capital realizate din deținerea și tranzacționarea titlurilor emise de Statul
Român prin Ministerul Finanțelor Publice nu se impozitează

Sindicat de intermediere

BT Capital Partners & Banca Transilvania, BRD, BCR
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Procedura de subscriere:


Emisiunea in Lei


Pe baza unui formular de subscriere în cazul BT Capital Partners&Banca Transilvania si BRD - Groupe Société Générale S.A., sau în baza unui
contract de investiții financiare pe piața bursieră deschis la unul din membrii Sindicatului (BTCP, BCR, BRD) sau la intermediarii autorizați
care au semnat cu Lead Manager-ul angajamentul privind respectarea condițiilor ofertei




Pentru subscriere, încasarea cupoanelor si a valorii nominale la scadență, investitorii trebuie să menționeze un cont bancar pentru plăți ulterioare.

Emisiunea in Euro


Se realizează doar în baza unui contract de investiții financiare pe piața bursieră deschis la unul din membrii Sindicatului de intermediere
sau la intermediarii autorizați pentru tranzacții la Bursa de Valori București, care au semnat cu Lead Manager-ul angajamentul privind respectarea
condițiilor ofertei



Prospectul de bază si termenii finali se găsesc în format electronic pe website-ul:
 Ministerului Finanțelor Publice (www.mfinante.ro)
 Bursei de Valori București (www.bvb.ro)
 fiecărui membru al sindicatului de intermediere (www.btcapitalpartners.ro, www.bcr.ro, www.brd.ro/mfp )
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