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Conform legislatiei in vigoare, incepand cu 2013, majorarea capitalului social a 

emitentilor listati la bursa se face ulterior aprobarii de catre ASF a unui prospect 

simplificat necesar majorarii capitalului social. 

 

Perioada de subscriere in cadrul majorarii de capital este de minim o luna. 

 

In operatiunile de majorare a capitalului social SSIF PRIME TRANSACTION SA acorda 

consultanta privind: 

 Prezentarea modalitatilelor prin care o firma isi poate majora social, interdictiile cu 

privire la aceasta si costurile aferente operatiunii de majorare; 

 modalitatile de determinare a numarului de actiuni ce revin ca urmare a aportului 

in numerar, a aportului in natura si in cazul ridicarii dreptului de preferinta; 

 mentinerea de catre Intermediar a comunicarii permanente cu institutiile pietei de 

capital (ASF/BVB/Depozitarul Central); 

 consultanta si sprijin asupra tuturor etapelor ce trebuie urmarite si respectate: 

 Intocmirea si depunerea documentatiei necesare operatiunii de majorare de 

capital ce va fi depusa la ASF; 

 Intermedierea si desfasurarea propriu - zisa a ofertei de majorare; 

 Intocmirea si depunerea la ASF si BVB a documentatiei necesare cu privire la 

inchiderea ofertei; 

 Consultanta cu privire la inregistrarea majorarii la Registrul Comertului; 

 Intocmirea si depunerea la ASF a documentatiei pentru obtinerea noului 

Certificat de Valori Mobiliare; 

 Intocmirea si depunerea la Depozitarul Central documentatiei pentru 

inregistrarea majorarii capitalului social. 

 

Avantajele majorarii capitalului social de catre un emitent pot fi enuntate pe scurt astfel: 

 alegerea politicii de finantare - principala alegere se face intre sursele proprii si 

sursele imprumutate, criteriul acestei selectii fiind costul procurarii capitalului; 

 accesul la surse de finantare suplimentare datorita realizarii unui echilibru intre 

capitalul propriu si cel imprumutat; 

 cresterea de capital prin incorporarea rezervelor, a primelor de emisiune si a 

profiturilor nerepartizate, nu aduce un aport nou, si da posibilitatea atribuirii 

gratuite de actiuni noi sau de crestere a valorii nominale a actiunilor vechi;  

 avantajul stabilirii primei de emisiune pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de 

emisiune. 
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