
    

 

pagina 1 V13/11.04.2022 

 

www.primet.ro 

Decizia CNVM nr. 1841/17.06.2003; Numărul Registrului Comerţului J40/3426/1997; CUI/CIF RO9427502; Capital Social 2.600.000 lei; 

Cont IBAN: RO58 RNCB 0082 1246 0764 0003, BCR sucursala Unirea; Operator date cu caracter personal nr. 1219/2004                                           

SEDIUL CENTRAL:  România,  Bucureşti,  Str.  Caloian  Judeţul  nr.  22,  sect. 3,  Tel:  +4021 322.46.14,  Fax:  +4021 321.59.81  E-mail: office@primet.ro 

 

DOCUMENT DE PREZENTARE 
 

Activând neîntrerupt pe piaţa bursieră românească, inca din 1997, PRIME TRANSACTION S.A. s-a impus 

în acest domeniu prin profesionalism şi prin cultivarea unor relaţii personalizate cu clienţii săi. Experienţa 

acumulată, existenţa unei echipe tinere şi motivate, îndeplinirea celor mai stricte criterii ASF (CNVM) privind 

capitalizarea societăţii precum şi poziţia de acţionar pe piaţa bursieră din România – BVB, permit societăţii 

noastre să ofere o gamă variată de servicii de investiţii financiare. 

Pentru a ne cunoaşte, vă prezentăm mai jos principalele coordonate ale societăţii PRIME TRANSACTION 

S.A. în vederea stabilirii unei relaţii de colaborare cât mai transparente şi care să vă ofere posibilitatea unei alegeri 

care să corespundă cât mai bine nevoilor dumneavoastră. 

 
 

PRIME TRANSACTION SA este o societate comercială pe acţiuni, persoană juridică română, cu sediul 

social în România, Bucureşti, sector 3, str. Caloian Judeţul nr. 22, cod poştal 031114, înmatriculată la Oficiul 

Registrului Comerţului sub nr. J40/3426/1997, CUI/CIF RO9427502. PRIME TRANSACTION este membră a 

„Asociaţiei Brokerilor” şi acţionar al Bursei de Valori Bucureşti S.A. 

Acţionarii societăţii sunt persoane fizice române. 

Conducerea este asigurată la nivel executiv de urmatoarele persoane: 

 Director General: Ionel ULEIA – Bucureşti, sector 3, str. Caloian Judeţul nr. 22, e-mail 

ionel.uleia@primet.ro, telefon 021-322.46.14, fax 021-321.59.81; 

 Director General Adjunct: Marian-Ovidiu NEGUȚ – Bucureşti, sector 3, str. Caloian Judeţul nr. 22,       

e-mail ovidiu.negut@primet.ro, telefon 021-322.46.14, fax 021-321.59.81. 

În prezent PRIME TRANSACTION S.A. are un capital social de 2.600.000 lei. 

Prime Transaction SA deţine codul LEI 254900UL9MTTWXIHTP61. 

Sediul central al societăţii este în Bucureşti, sector 3, str. Caloian Judeţul nr. 22, e-mail: office@primet.ro, 

telefon: 021/321.40.82; 021/322.46.14; 021/321.59.81; 021/321.40.90; 0749/044.044; 0749/044.045; 031/805.79.10; 

031/805.79.09; fax: 021/321.40.84; 021/321.59.81. 

PRIME TRANSACTION S.A. are autorizaţi agenţi pentru servicii de investiţii financiare (persoanele fizice 

care furnizează clienţilor consultanţă de investiţii sau informaţii privind instrumente financiare, servicii de investiţii 

sau servicii auxiliare în numele S.S.I.F) şi agenţi delegaţi, înregistraţi în Romania în Registrul ASF, iar lista acestora 

poate fi consultată pe site-ul PRIME TRANSACTION S.A. – www.primet.ro şi pe site-ul ASF – www.asfromania.ro. 

Auditorul financiar al societăţii este societatea ROMAR-CO AUDIT S.R.L.Auditorul intern al societăţii este 

d-na Dorina Dan. 
 

            

 PRIME TRANSACTION SA declară că Autoritatea de Supraveghere Finanaciară/Comisia Naţională a 

Valorilor Mobiliare a autorizat funcţionarea societăţii PRIME TRANSACTION SA ca societate de servicii de investiţii 

financiare, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Instrucţiunea 1/2003 privind autorizarea societăţilor de 

valori mobiliare ca societăţi de servicii de investiţii financiare, prin Decizia nr. 1841 din data de 17.06.2003. De 

asemenea, PRIME TRANSACTION SA este înregistrată în registrul ASF cu nr. PJR01SSIF/400064.  

            Date de contact ASF (institutie nou formata ce include CNVM) – Bucureşti, Splaiul Independentei nr.15,  

Sector 5, e-mail: office@asfromania.ro  telefon:  0800.825.627 fax: 021/659.60.51. 
 

 

Societatea PRIME TRANSACTION S.A. este autorizată să desfăşoare următoarele servicii de investiţii 

financiare:  

Domeniul de activitate principal: 649 – Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de 

asigurări şi fonduri de pensii. 

Activitatea principală: 6499 – Alte intermedieri financiare. 

În realizarea activităţii principale, societatea va presta servicii de investiţii financiare, cuprinzând:  

 DATELE DE IDENTIFICARE ALE PRIME TRANSACTION S.A. 1. 

 DENUMIREA AUTORITĂŢII COMPETENTE CARE A EMIS AUTORIZAŢIA 2. 

 SERVICIILE DE INVESTIŢII FINANCIARE AUTORIZATE 3. 

 Anexa nr. 1A  

http://www.primet.ro/
mailto:office@primet.ro
mailto:ionel.uleia@primet.ro
mailto:ovidiu.negut@primet.ro
mailto:office@primet.ro
http://www.primet.ro/cine-suntem-echipa
http://asfromania.ro/supraveghere/registre-electronice/registrul-instrumentelor-si-investitiilor-financiare
mailto:office@asfromania.ro
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Sectiunea A: servicii principale (servicii şi activităţi de investiţii): 1) Primirea şi transmiterea de ordine privind unul 

sau mai multe instrumente financiare; 2) Executarea ordinelor în numele clienţilor; 4) administrarea de portofolii; 5) 

consultanţă de investiţii; 7) Plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm. 

Sectiunea B: servicii auxiliare: 1) Păstrarea şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv 

custodia şi serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor băneşti/garanţiilor şi excluzând furnizarea şi 

administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt. Furnizarea şi administrarea conturilor de titluri 

de valoare la nivelul cel mai înalt reprezintă "serviciul de administrare centralizată" prevăzut în secţiunea A pct. 2 

din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014.; 2) Acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor pentru a-i 

permite efectuarea unei tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente financiare, tranzacţie în care este implicată 

firma care acordă creditul sau împrumutul; 3) Consultanţa furnizată întreprinderilor în ceea ce priveşte structura 

capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe; consultanţă şi servicii în materie de fuziuni şi de achiziţie de 

întreprinderi; 4) Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de 

investiţii; 5) Cercetarea în domeniul investiţiilor şi analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală 

privind tranzacţiile cu instrumente financiare; 6) Serviciile legate de subscriere; 7) Serviciile şi activităţile de 

investiţii, precum şi serviciile auxiliare de tipul inclus în prezenta secţiune sau în secţiunea A privind activele-suport 

ale instrumentelor derivate incluse în secţiunea C pct. 5-7 şi 10 din Anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind pietele 

de instrumente financiare, în cazul în care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investiţii sau a serviciilor 

auxiliare. 

În realizarea activităţilor secundare, societatea PRIME TRANSACTION SA va presta conform 

Regulamentului ASF nr. 5/2019 şi următoarele activităţi: 

a) de închiriere a imobilelor aflate în proprietate, cu condiţia ca acestea să nu constituie sediul social al S.S.I.F. sau 

un sediu secundar autorizat de A.S.F; 

b) activitatea de intermediar principal în conformitate cu prevederile Legii nr. 236/2018 privind distribuţia în 

asigurări, denumită în continuare Legea nr. 236/2018, şi ale dispoziţiilor legale incidente; 

c) activitatea de intermediar secundar în conformitate cu prevederile Legii nr. 236/2018 şi ale dispoziţiilor legale 

incidente; 

d) de intermediar de credite, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind 

contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Natura, frecvenţa şi perioada aferentă rapoartelor referitoare la prestarea serviciilor de către Prime 

Transaction SA vor fi cunoscute în momentul semnării contractului, în funcţie de tipul de contract pe care doreşte 

să îl încheie clientul. 
 

                 

  Societatea PRIME TRANSACTION SA prestează servicii de investiţii financiare în legătură cu următoarele 

tipuri de instrumente financiare: 

 Valori mobiliare (acţiuni, obligaţiuni emise de organisme publice sau private, drepturi de preferinţă la 

subscrierea de acţiuni în cadrul unei majorări de capital, orice alte instrumente financiare calificate de ASF (C.N.V.M) 

ca valori mobiliare, care sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată); 

 Instrumente financiare derivate (contracte futures, contracte options, contracte CFD, orice alte instrumente 

financiare calificate de ASF (C.N.V.M) ca instrumente financiare derivate, care sunt admise la tranzacţionare pe o 

piaţă reglementată);  

 Produse structurate sunt intrumente financiare hibrid care reprezintă o obligaţie financiară a unui emitent 

ce include o componenţă derivată de natură să modifice profilul de risc şi randament al instrumentului respectiv. 

Strategiile de investiţii avute în vedere pornesc de la obiectivele investiţionale ale fiecărui client în parte. 

Alegerea unei strategii de investiţii se face în funcţie de profilul şi interesele clientului pe baza informaţiilor furnizate 

de către acesta. La stabilirea profilului clientului se ţine cont de obiectivele investiţionale, experienţa şi cunoştinţele 

acestuia  în domeniul pieţei de capital, situaţia financiară, nivelul de risc asumat, etc.  

Strategia de investiţie încearcă să realizeze un echilibru între cele doua faţete ale unei investiţii: riscul şi 

câştigul. Pentru diminuarea riscurilor în realizarea investiţiilor bursiere se au în vedere cel puţin elementele 

următoare: 

 INSTRUMENTELE  FINANCIARE  ŞI  STRATEGIILE  DE  INVESTIŢII  AVUTE  ÎN  VEDERE 

 

4. 

http://www.primet.ro/
mailto:office@primet.ro
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 Diversificarea portofoliului de investiţii prin alegerea mai multor instrumente financiare, ale unor companii 

din diferite sectoare de activitate, reducând astfel, dar nu eliminând, riscurile aferente unor anumite categorii de 

investiţii; 

 Lichiditatea cât mai mare a investiţiei individuale, astfel încât respectiva investiţie să se poată lichida cât 

mai uşor, transformând-o în bani la valoarea curentă a instrumentelor financiare; 

 Acordarea de consultanţă clienţilor, la cererea acestora, de către analiştii financiari ai societăţii care studiază 

şi monitorizează pieţele financiare, sectoarele industriale şi companiile în mod individual, astfel încât aceştia să aibă 

posibilitatea de a-şi optimiza raportul risc-randament prin prisma profilului investiţional al fiecăruia; 

Strategiile de investiţii pot fi clasificate în principal după gradul de risc asociat investiţiei sau după durata 

acestora; 

După gradul de risc distingem următoarele tipuri de strategii: cu grad redus de risc, cu risc mediu, cu grad 

crescut de risc: 

 Strategia cu grad redus de risc se bazează pe selectarea acelor instrumente financiare care pe baza istoricului 

de tranzacţionare, a situaţiei financiare şi a lichidităţii bursiere prezintă riscuri minimizate în raport cu piaţa; 

 Strategia cu risc mediu se bazează pe selectarea unor instrumente cu risc scăzut dar şi a unora cu un risc 

mai mare astfel încât să existe posibilitatea obţinerii unui randament mai mare în condiţiile asumării unor riscuri 

mai mari; 

 Strategia cu grad crescut de risc îşi propune obţinerea unor randamente semnificativ mai mari decât media 

pieţei prin selectarea unor instrumente financiare cu posibilitatea unor randamente mai mari însă în general cu o 

lichiditate bursieră mai scăzută şi/sau cu situaţii financiare mai puţin stabile, deci implicit cu riscuri crescute. 

După durata investiţiilor distingem următoarele tipuri de strategii: pe termen scurt, mediu sau lung: 

 Strategia pe termen scurt are ca obiectiv obţinerea unui profit maxim într-un termen scurt, dar cu asumarea 

unui risc investiţional ridicat; 

 Strategia pe termen mediu şi lung are ca obiectiv realizarea unei investiţii pe perioade de timp de cel puţin 

un an de zile, prin asumarea unui risc mai redus. 

 
 

 

 
 

 

Caracteristicile principalelor instrumente financiare tranzacţionabile în acest moment pe piaţa de capital din 

România sunt : 

 Acţiunile – instrumente financiare cu venit variabil, titluri de capital emise de societăţi comerciale, 

reprezentând fracţiuni din capitalul social al societăţii, conferind deţinătorului un drept de proprietate 

asupra emitentului, şi implicit dreptul la dividende şi la vot în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, 

proporţional cu cota de participare la capitalul social subscris şi vărsat al societăţii. Acţionarii au dreptul de 

a fi informaţi cu privire la activitatea şi performanţele companiei. Acţionarii nu sunt răspunzători de 

rezultatele societăţii şi nu au obligaţii faţă de societate dacă aceasta ajunge în incapacitate de plată, dar vor 

fi ultimii despăgubiţi. Strategiile de investiţii în acţiuni variază în funcţie de perioada de timp a investiţiei 

şi gradul de diversificare al portofoliului. Investiţiile în acţiuni se recomandă a fi realizate pe termen mediu 

sau lung astfel încât investitorii să profite de diferenţa favorabilă dintre preţul de vânzare şi cel de 

cumpărare, precum şi din încasarea dividendelor. Niciuna din sursele de profit ale acţiunilor nu este sigură, 

în unele situaţii diferenţele de preţ putând fi nefavorabile iar dividendele putând fi anulate sau diminuate. 

Investitorii pot reduce riscul portofoliului în acţiuni prin diversificarea acestuia, investind în mai mulţi 

emitenţi sau prin încorporarea unor instrumente cu grad mai scăzut de risc. În alegerea emitenţilor trebuie 

luat în calcul sectorul în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, evitând expunerea pe acelaşi sector de 

activitate sau investiţia în emitenţi cu evoluţie corelată. Investiţiile într-un singur emitent sau pe termen 

scurt pot aduce profituri substanţiale, dar în egală măsură şi pierderi. 

Riscurile specifice acţiunilor sunt variate şi indiferent de strategia adoptată nu pot fi eliminate complet. Cele 

mai importante riscuri specifice acţiunilor sunt:  

INFORMAŢII CU PRIVIRE LA CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE FIECĂRUI INSTRUMENT 

FINANCIAR ŞI AVERTISMENTE CU PRIVIRE LA RISCURILE ASOCIATE INVESTIŢIILOR ÎN 

RESPECTIVELE INSTRUMENTE FINANCIARE SAU CU PRIVIRE LA ANUMITE STRATEGII DE  

INVESTIŢII 
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Riscul asupra emitentului ce reprezintă riscul ca evoluţia emitentului şi stabilitatea sa financiară să se 

deterioreze într-o asemenea măsură încât preţul acţiunilor emitentului să scadă considerabil. Emitenţii sunt 

clasificaţi de BVB în mai multe categorii, în funcţie de performanţa şi transparenţa acestora (categoria I fiind 

cea mai puţin riscantă). 

Riscul de piaţă este generat în principal de evoluţii nefavorabile ale preţului acţiunii (risc de preţ), determinat 

de efectele directe ale cererii şi ofertei. Mecanismul de formare a preţului unei acţiuni depinde de o serie de 

factori, printre care cei mai importanţi fiind evoluţia economiei, evoluţia pieţei de capital şi evoluţia 

emitentului. Legat de emitent, mişcările semnificative cu efect direct în preţul acţiunilor pot fi determinate 

de schimbarea acţionariatului sau a managementului, de emiterea unor noi acţiuni, de raportarea unor 

rezultate sub nivelul aşteptărilor pieţei, de reducerea estimărilor făcute de analişti, de informări cu privire 

la strategiile sau activitatea companiei. Când acţiunile sunt emise în altă monedă decât moneda 

investitorului poate să apară şi riscul valutar, determinat de evoluţia nefavorabilă a cursului de schimb între 

moneda în care a fost emisă acţiunea şi moneda de raportare a investitorului. 

Riscul de lichiditate este generat de un grad de lichiditate insuficient pentru a permite deschiderea/închiderea 

unei poziţii pe acel emitent, fără a afecta semnificativ preţul acţiunii respective. Printre factorii cei mai 

importanţi în formarea deciziei de investiţie în respectivul emitent pot fi consideraţi gradul de lichiditate al 

unui emitent şi performanţa financiară a acestuia. 

Riscul sistemic poate afecta la nivel global, un sistem, o economie sau un sector. Acesta este determinat de 

momentele de declin economic care influenţează negativ preţul acţiunilor, ca urmare a diminuării 

aşteptărilor pentru performanţele companiilor. Întreaga evoluţie a pieţei poate fi afectată în situaţii de declin 

sever al economiei sau situaţii neprevăzute (războaie, mediu politic, evoluţia altor pieţe, etc.). 

 Drepturile de preferinţă: atunci când o societate îşi majorează capitalul social pentru finanţarea unor 

programe de dezvoltare, acţionarii existenţi sunt supuşi riscului de a-şi vedea diminuate cotele deţinute din 

capital. Pentru a-i proteja, societatea le oferă dreptul preferenţial de a cumpăra noile acţiuni emise, drept 

concretizat sub forma unor titluri denumite drepturi de preferinţă. Preţul unui astfel de drept depinde de 

preţul de piaţă a acţiunii sau cel la care acţiunile vor fi oferite publicului larg şi de preţul de subscriere. Cu 

cât diferenţa este mai mare cu atât valoarea dreptului de preferinţă este mai ridicată. Riscurile asociate 

investiţiei în drepturi de preferinţă sunt, fără a se limita la, pierderea suferită de către Client ca urmare a 

scăderii preţului de tranzacţionare pe piaţă, ca urmare a scăderii preţului de piaţă al acţiunii şi riscul de 

schimb valutar. 

 Drepturile de alocare: drepturile de alocare sunt valori mobiliare negociabile, emise pe termen scurt şi 

ataşate acţiunilor, care certifică dreptul deţinătorului acestuia de a primi o acţiune care îi va fi atribuită la 

momentul înregistrării de către Depozitarul Central a majorării de capital social a emitentului. Numărul 

drepturilor de alocare este egal cu numărul de acţiuni nou emise, subscrise şi plătite integral în cadrul 

perioadei de exercitare a dreptului de preferinţă şi atribuite în urma procesului de alocare în cadrul ofertei 

publice de vânzare. Drepturile de alocare se pot tranzacţiona de piaţa reglementată pe care se tranzacţionază 

şi acţiunile cărora le sunt ataşate. Riscurile asociate investiţiei în drepturi de alocare sunt, fără a se limita la, 

riscurile aferente investiţiei în acţiuni precum şi riscul că majorarea de capital să fie contestată de către 

acţionari. Preţul de piaţă al drepturilor de alocare poate fluctua, în cadrul unei şedinţe de tranzacţionare 

faţă de preţul de referinţă. 

 Titluri de participare la organismele de plasament colectiv - instrumente financiare emise de organisme 

de plasament colectiv, în care un număr mare de investitori dețin câte o parte relativ mică şi limitată prin 

lege şi care investesc în diverse instrumente ale piețelor financiar-bancare şi de capital, pentru a-şi atinge 

obiectivele investiționale. Investiţiile în fonduri deschise de investiţii comportă avantaje specifice 

(administrare profesionistă, diversificare, lichiditate, etc.), dar şi riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al 

diminuării valorii unitare a activului net. Randamentul potenţial al unei investiţii este, de regulă, direct 

proporţional cu gradul de risc asociat acesteia. Randamentul unităţilor de fond depinde de politica de 

investiţii a fondului, dar şi de evoluţia pieţei şi a activelor din portofoliu. Valoarea unităţilor de fond poate 

scădea sub preţul de cumpărare, în situaţia în care valoarea învestiţiilor efectuate de fond scade faţă de 

momentul subscrierii, aşadar există posibilitatea ca la vâzarea unităţilor de fond deţinute, investitorul să 

primească o sumă mai mică decât cea investită. Nivelul de risc depinde de profilul fondului, aşa cum este 

http://www.primet.ro/
mailto:office@primet.ro
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definit în prospectul de emisiune şi este corespunzător tipului de instrumente financiare în care sunt 

investite activele fondului. 

 Obligaţiunile municipale şi corporative, titluri de stat – instrumente financiare emise de organisme 

publice (stat, organism public al administraţiei centrale sau locale) sau private (societăţi comerciale), 

reprezentând fracţiuni dintr-un împrumut contractat de către emitent, conferind deţinătorului dreptul la 

încasarea unei dobânzii şi emitentului obligaţia răscumpărării la scadenţă, în condiţiile specifice de emisiune 

a obligaţiunilor; Specificaţiile importante ale obligaţiunilor, cum ar fi valoarea nominală, rata cuponului şi 

scadenţa sunt stabilite la momentul emiterii. Rambursarea se poate face în plăţi multiple sau în totalitate, la 

scadenţă. Rata cuponului este calculată ca procent din valoarea nominală a obligaţiunii şi poate fi fixă sau 

fluctuantă (raportată la o rată de referinţă). În cazul incapacităţii de plată a emitentului, deţinătorul 

beneficiază de o prioritate de rambursare mai ridicată decât a acţionarilor, dar mai scăzută decât a altor 

creditori ai emitentului, cum ar fi statul, salariaţii, băncile etc, fapt ce generează un potenţial risc de 

nerambursare a investiţiei făcute de creditor. O formă particulară a obligaţiunilor sunt titlurile de stat (emise 

de statul român); acestea reprezintă obligaţiuni emise de Ministerul de Finanţe, garantate necondiţionat de 

statul român. Titlurile de stat sunt instrumente financiare cu risc foarte scăzut, în unele cazuri randamentul 

lor fiind folosit ca referinţă pe piaţa monetară. Obligaţiunile se adresează investitorilor cu aversiune la risc 

sau celor care vor să reducă gradul de risc al investiţiilor. Obligaţiunile pot fi garantate prin acord de 

garantare sau contract de asigurare, fapt ce poate diminua riscul intrinsec al instrumentului, făcându-l 

potrivit pentru diversificarea portofoliului.  

Riscurile specifice obligaţiunilor sunt în general legate de emitentul acestora, de rata dobânzii (în cazul 

obligaţiunilor cu rată fixă), maturitate sau de cursul de schimb (în cazul obligaţiunilor emise în valută 

străină).  

Riscul de insolvenţă există pentru unele obligaţiuni tranzacţionate pe pieţe nereglementate, unde nu există 

formalităţi de garantare şi compensare. În acest context cumparătorul obligaţiunilor este vulnerabil la riscul 

de insolvenţă (riscul ca emitentul obligaţiunii să nu îşi respecte obligaţiile contractuale). Astfel, prealabil 

cumpărării unei obligaţiuni, trebuie cunoscută situaţia şi stabilitatea financiară a emitentului şi modul de 

garantare a răscumpărării obligaţiunilor. 

Riscul de credit sau rating afectează preţul de tranzacţionare al obligaţiunilor, implicit profitabilitatea 

valorificarii lor înainte de termen. Valoarea unei obligaţiuni este strict legată de ratingul atribuit emitentului 

de către agenţiile de rating. Astfel, diminuarea rating-ului unei obligaţiuni va reduce preţul de 

tranzacţionare al obligaţiunii. 
Riscul de rată a dobânzii este determinat de incertitudinea în evoluţia ratei dobânzii, astfel preţul 

obligaţiunilor cu rată fixă scade dacă randamentul altor instrumente financiare comparabile creşte. Gradul 

de sensibilitate este determinat în principal de rata cuponului şi de scadenţă. Obligaţiunile cu rata cuponului 

mică şi cele cu maturitatea ridicată sunt mai sensibile la variaţiile de preţ.  

Riscul de lichiditate intervine în cazul obligaţiunilor cu un grad redus de tranzacţionare, o lichiditate scăzută 

îngreunând valorificarea profitabilă a obligaţiunilor.  

Riscul de răscumpărare anticipată este specific emitenţilor care îşi rezervă dreptul de răscumpărare anticipată 

a emisiunii de obligaţiuni în anumite circumstanţe. Răscumpărarea anticipată reduce durata împrumutului, 

fapt ce poate genera şi reducerea venitului sau al randamentului aşteptat al respectivei obligaţiuni. 

 Instrumentele financiare derivate – sunt contracte de tip futures sau options, care au ca activ suport valori 

mobiliare sau alte active financiare.  

Contractul futures este o obligaţie asumată într-o piaţă organizată, de a cumpăra/vinde un anumit activ 

(monetar, financiar, marfă), la o anumită dată în viitor, la preţul stabilit în momentul încheierii tranzacţiei. 

Specific contractelor futures este faptul că toate elementele contractului, cu excepţia preţului, sunt 

standardizate. Pentru a tranzacţiona contracte futures, un client trebuie, mai întâi, să depună la PRIME 

TRANSACTION SA o sumă de bani numită marjă. Această marjă este o garanţie că cel care câştigă îşi va 

încasa banii, iar cel care pierde îi va plăti. Onorarea angajamentului unui contract futures la scadenţă se 

realizează în general prin plata diferenţei dintre valoarea contractului futures şi preţul spot al activului 

suport. Preţul de tranzacţionare al unui contract futures pe piaţa reglementată este stabilit liber în funcţie 

de volumul cererii şi ofertei, restul specificaţiilor contractului fiind standardizate: mărimea contractului 

(multiplicatorul), cotaţia (unitatea de măsură), pasul de tranzacţionare, variaţia zilnică admisă, marja şi 
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scadenţa. Nicio strategie nu aduce profituri sigure şi pentru a tranzacţiona profitabil pe piaţa futures, 

investitorii au nevoie de experienţa şi cunoştinte solide despre astfel de pieţe şi instrumente.  

Contractul options este un contract standardizat, care dă cumpărătorului dreptul dar nu şi obligaţia de a 

cumpăra/vinde un anumit activ suport (monetar, financiar, marfă), la o dată viitoare, la preţul stabilit în 

momentul încheierii tranzacţiei. În schimbul acestui drept, cumpărătorul opţiunii, va plăti o sumă, numită 

primă, vânzătorului acesteia. Prima este singurul element negociabil, în cazul opţiunilor, restul elementelor 

fiind standardizate, chiar şi preţul la care se va realiza tranzacţia, numit preţ de exercitare. Opţiunile 

tranzacţionate au ca activ suport contracte futures, deci dau cumpărătorului dreptul de a cumpăra/vinde 

contracte futures. Atunci când cumpărătorul decide să îşi exercite dreptul de a cumpăra/vinde conferit de 

opţiune, vânzătorul este obligat să se constituie în contraparte. Opţiunile CALL dau cumpărătorului lor 

dreptul, dar nu şi obligaţia, de a cumpăra activul de la baza contractului. Opţiunile PUT dau cumpărătorului 

(deţinătorului) lor dreptul, dar nu şi obligaţia, de a vinde activul de la baza contractului. Pieţele CALL şi 

PUT sunt practic două pieţe distincte. 

Riscurile specifice contractelor futures sunt mult mai mari comparativ cu riscurile obligaţiunilor şi acţiunilor. 

Datorită tranzacţionării în marjă, câştigul, implicit riscul, sunt considerabil mai mari comparativ cu o 

investiţie similară pe piaţa la vedere. Deoarece contractele futures sunt legate de evoluţia activului suport, 

riscul acestora include şi riscurile activului suport. 

Riscul de piaţă este generat de posibile evoluţii nefavorabile ale preţului contractului futures. Schimbarea 

perspectivei investitorilor despre activul suport are un efect direct asupra preţului futures. Fluctuaţiile 

preţului pot duce la situaţii în care marja deţinută în cont de investitor să devină insuficientă, caz în care 

marja trebuie suplimentată până la nivelul minim necesar. 

Riscul de lichiditate poate fi generat în situaţiile de lichiditate redusă sau în cazul suspendării de la 

tranzacţionare a contractelor. În situaţiile de lichiditate redusă preţul contractelor futures nu mai menţine 

relaţia anticipată faţă de activul suport. Contractele cele mai afectate de riscul de lichiditate sunt cele unde 

nu există un market maker pentru a asigura lichiditatea necesară. 

Explicaţie privind efectul de levier: prin însăşi construcţia lor, derivatele beneficiază de un efect de 

amplificare a câştigurilor şi a pierderilor. Tranzacţionarea instrumentelor derivate nu este potrivită tuturor 

investitorilor deoarece se pot pierde în perioade foarte scurte de timp sume ce pot depăşi depozitul iniţial 

plasat în contul de tranzacţionare. Acest fapt se datorează în principal efectului de levier care permite, prin 

intermediul unei sume mici de bani, accesul la active suport cu valoare de câteva ori mai mare. 

Warrant-ul: Este un instrument financiar derivat, asemanator cu optiunile, diferenta principala fiind ca 

warrant-urile nu sunt standardizate, ele fiind emise de institutii financiare in conditiile pe care acestea le 

considera optime. Prin urmare, un warrant poate avea orice caracteristici, incluzand scadenta, pretul de 

exercitare sau multiplicatorul. De asemenea, warrant-urile sunt emise intr-un numar limitat si vandute 

investitorilor, in timp ce pe optiuni, la fel ca si pe contractele futures listate la Bursa, se pot deschide oricate 

pozitii de vanzare/cumparare. Pretul warrant-urilor se schimba in functie de pretul de piata al activului 

suport si de 

perioada ramasa pana la scadenta. 

 Contractele CFD (Contract For Difference): sunt instrumente financiare ce au ca active suport, după caz, 

valori mobiliare, indici bursieri şi alţi indici, valute, metale preţioase sau alte mărfuri. Tranzacţiile cu CFD-

uri nu necesită deţinerea efectivă a activului suport, nu se finalizează cu livrarea activului suport de la baza 

contractului şi nici nu creează obligaţii ulterioare de livrare a activului suport. CFD-urile se tranzacţionează 

în marjă. CFD-urile reprezintă înțelegerea între un cumpărător şi un vânzător prin care aceştia sunt de acord 

să-şi deconteze diferenţa de valoare a unui activ între momentul iniţierii şi cel al lichidării contractului. 

Diferenţa este determinată prin referire la preţul activului suport. 

Riscul valutar în cazul în care preţul CFD-urilor este stabilit într-o altă monedă decât moneda de bază a 

contului, valoarea profiturilor pot fi afectate de către conversia valutară în moneda de bază. 

 Contractul FOREX (spot sau forward) reprezintă un tip de contract CFD al cărui preţ de tranzacţionare 

urmăreşte fluctuaţia unei valute de referinţă faţă de alta. Valutele sunt cotate în perechi, ca de exemplu Euro 

vs. USD. În momentul în care una dintre aceste doua valute creşte în valoare, înseamnă că se apreciază în 

faţa celeilalte valute a cărei valoare descreşte. Contractul FOREX reprezintă denumirea generică pentru un 

contract pentru diferenţe (astfel cum aceste instrumente financiare sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 14.1 al 
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O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Este un produs leverage (utilizaţi mai mulţi 

bani decât aveţi în cont pentru a deschide o tranzacţie) care implică un nivel ridicat de risc asupra 

capitalului. Datorită fluctuaţiilor în valoare, s-ar putea ca investitorul să nu primească înapoi suma pe care 

acesta a investit-o. În cazul unor anumite tranzacţii, clientii pot pierde suma investită şi, de asemenea, pot 

fi solicitaţi pentru a plăti o sumă suplimentară. 
 Produsele structurate sunt intrumente financiare hibrid care reprezintă o obligaţie financiară a unui 

emitent(debt) ce include o componentă derivată de natură să modifice profilul de risc şi randament al 

instrumentului respectiv. Prezintă unele trăsături comune instrumentelor derivate cum ar fi: 

 prin crearea unei structuri se înlocuiesc fluxurile de numerar (payoffs) obişnuite ale unei obligaţiuni (ex.: 

cupoane şi rambursare principal la scadenţă) cu fluxuri non-standard care sunt derivate dintr-un activ 

suport (ex.: indice, marfă); 

 fluxurile de numerar sunt “contingente” de performanţa activului suport; 

 instrumentele pot avea caracteristici suplimentare (ex.: levier (leverage), protecţie a capitalului investit) 

care modifică dinamica acestora => creşte sau scade profilul de risc al produsului structurat comparativ 

cu activul suport. 

 Din punct de vedere al efectului de levier, exista doua tipuri de produse structurate: certificate de tip index 

(nu prezinta efecte de levier) si certificate de tip turbo (prezinta efecta de levier). Efectul de levier creste 

semnificativ riscul asumat de catre investitor, certificatele de tip turbo fiind instrumente financiare cu 

volatilitate ridicata. 

Aceste instrumente au două componente: Debt + Derivative, adeseori componenta derivată constituie o 

opţiune. Investitorul este expus riscului ca emitentul să nu îşi poată îndeplini obligaţia financiară. Ca atare 

riscul de credit al emitentului este foarte important. 

Active suport pe care sunt emise: acţiuni, indici, rate de schimb, rate de dobândă, mărfuri (aur, petrol, etc.). 

Produsele structurate sunt emise de regulă de instituţii financiare şi bănci de investiţie în baza unui 

program de emisiune. Investitorul deţine asupra emitentului un drept de creanţă. Pot fi cu maturitate fixă 

sau de tip “open-end”. Riscurile asociate produselor structurate:  

Riscul de lichiditate: spreadul bid-ask este relativ ridicat şi afectează rentabilitatea finală a investiţiei. 

Riscul de curs valutar: calculul preţului certificatelor se face ţinând cont de cursul de schimb EUR/RON, 

respectiv USD/RON. În acest context, aprecierea leului în faţa dolarului şi a euro va scădea rentabilitatea 

investiţiei, în timp ce o depreciere a monedei naţionale ar spori rentabilitatea investiţiei. 

Riscul de volatilitate: fluctuaţile mari de preţ pot provoca încheierea contractului în pierdere pentru deţinător 

(atingerea unui preţ limită prestabilit - bariera), chiar dacă direcţia anticipată de investitor se va dovedi a fi 

cea corectă la maturitate. 

 

Riscul asociat investiţiei pe piaţa de capital poate fi definit ca fiind dat de posibilitatea de a pierde o 

parte din suma investită iniţial sau întreaga sumă. Riscul este perceput diferit de la individ la individ, din acest 

motiv el reprezentând un factor important luat în considerare de investitori, în momentul deciziei de a investi pe 

piaţa de capital şi un element fundamental în stabilirea strategiilor de investiţie. În urma tranzacţiilor cu instrumente 

financiare, investitorul poate dobândi angajamente financiare sau alte obligaţii suplimentare, inclusiv cele 

contingente, suplimentare faţă de costul dobândirii instrumentelor financiare. 

Principalele riscuri asociate instrumentelor financiare pot fi catalogate astfel: risc de societate, risc sectorial 

şi risc de piaţă. 

Riscul de societate reprezintă posibilitatea ca un eveniment major să afecteze activitatea unei societăţi 

comerciale, de natură să ducă la declinul sau chiar falimentul acesteia. Pe piaţa de capital sunt societăţi cu un nivel 

de risc investiţional scăzut - societăţi mari şi stabile ale căror acţiuni au o lichiditate ridicată, şi societăţi cu un nivel 

de risc mai ridicat, dat de diverşi factori cum ar fi pierderile înregistrate, lichiditatea mai scăzută, etc. Reducerea 

acestui tip de risc se poate face prin diversificarea portofoliului de investiţii, implicit prin deţinerea unor  

instrumente financiare ale mai multor emitenţi. 

Riscul sectorial este dat de investiţia în societăţi care aparţin aceleiaşi ramuri economice, sau dependente 

de o singură ramură. În situaţia unei instabilităţi economice aferentă sectorului respectiv, toate aceste societăţi vor 

fi afectate într-un mod negativ. Reducerea acestui tip de risc se poate face prin diversificare portofoliului de 
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investiţii, implicit prin deţinerea de instrumente financiare ale unor emitenţi ce activează în ramuri diferite ale 

economiei. 

Riscul de piaţă este dat de conjunctura politică şi economică existentă la nivel de ţară. Este un risc care nu 

poate fi evitat, deoarece poate afecta toţi emitenţii, indiferent de sectorul de activitate.  

 

PRIME TRANSACTION S.A. informează clientul conform Regulamentului ASF nr. 5/2019, următoarele: 

 În situaţia în care instrumentele financiare sau fondurile unui client pot fi deţinute de un terţ în numele SSIF 

Prime Transaction, clientul va fi informat cu privire la acest fapt precum şi cu privire la responsabilităţile 

asumate de SSIF în temeiul legii naţionale aplicabile pentru orice acţiuni sau omisiuni ale terţului şi cu 

privire la consecinţele insolvabilităţii terţului; PRIME TRANSACTION S.A. nu este responsabilă pentru 

orice acţiune sau omisiune ale Depozitarului Central şi/sau ale altor instituţii autorizate, cu privire la 

consecinţele insolvabilităţii respectivei instituţii asupra clientului. 

 În situaţia în care instrumentele financiare ale unui client pot fi deţinute într-un cont global de către un terţ, 

SSIF va informa clientul cu privire la acest fapt; 

 PRIME TRANSACTION S.A. dispune de proceduri adecvate care să asigure separarea instrumentelor 

financiare aparţinând investitorilor de cele aparţinând societăţii. De asemenea, SSIF are deschis un cont de 

decontare şi compensare la Depozitarul Central precum şi/sau la alte instituţii autorizate, instituţii prin 

intermediul cărora se face decontarea instrumentelor financiare tranzacţionate. 

 În situaţia în care conturile care conţin instrumente financiare sau fonduri ce aparţin unui client vor fi supuse 

unei jurisdicţii, alta decât cea a unui stat membru, SSIF va informa clientul în legătură cu această situaţie şi 

va preciza în ce măsură sunt afectate de această situaţie drepturile clientului aferente acestor instrumente 

financiare; 

 SSIF va informa clientul cu privire la existenţa şi la termenii oricărui interes sau gaj pe care îl deţine sau l-ar 

putea deţine SSIF asupra instrumentelor financiare sau a fondurilor clientului, ori cu privire la orice drept 

de compensare pe care îl are în legătură cu respectivele instrumente financiare sau fonduri. Dacă este cazul, 

SSIF informează clientul cu privire la faptul că un depozitar poate deţine un interes sau un gaj asupra acestor 

intrumente sau fonduri, ori un drept de compensare în legătură cu ele; 

 Înainte de a efectua finanţarea tranzacţiilor cu valori mobiliare folosind instrumente financiare pe care le 

deţine în numele unui client de retail, ori de a utiliza în alt mod aceste instrumente financiare pe contul său 

propriu sau pe contul altui client, SSIF trebuie să furnizeze în prealabil clientului, în timp util, înainte de a 

utiliza aceste instrumente financiare şi pe suport durabil, informaţii clare, complete, inclusiv privind 

condiţiile restituirii acestora şi riscurile asociate. 

 

PRIME TRANSACTION S.A. atenţionează clienţii sau potenţialii clienţi că investiţiile financiare implică 

anumite riscuri specifice, caracteristice instrumentelor financiare, aşa cum sunt prezentate mai sus. Operaţiunile 

ce urmează a fi executate depind de fluctuaţiile pieţelor financiare asupra cărora societatea PRIME 

TRANSACTION S.A. nu are influenţă. De asemenea, atragem atenţia clienţilor sau potenţialilor clienţi că 

performanţele statistice realizate ale unui emitent, nu sunt indicatori pentru performanţele viitoare. Investitorul 

îşi asumă în totalitate riscul unor pierderi ca urmare a naturii operaţiunilor de investiţii financiare, a evoluţiei 

preţurilor instrumentelor financiare sau volumului tranzacţiilor, a volatilităţii excesive a pieţei sau a altor 

asemenea cauze care nu implică în nici un fel culpa PRIME TRANSACTION S.A.  
 

 

 

PRIME TRANSACTION S.A. este autorizată, derulează operaţiuni pe piaţa de capital din România şi 

efectuează tranzacţii pe toate pieţele operate de Bursa de Valori Bucureşti. 
  

 

Fondul de compensare a investitorilor are ca scop compensarea investitorilor, în condiţiile Legii nr. 297/2004 

privind piața de capital, a Legii 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor, a Regulamentului CNVM 

nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcționarea Fondului de compensare al investitorilor cu modificările 

si completările ulterioare, în situația incapacității membrilor Fondului de a returna fondurile băneşti şi/sau 

 LOCURILE (TRADING VENUES) UNDE SUNT EXECUTATE TRANZACŢIILE 6. 

 INFORMAŢII DESPRE FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR 7. 

http://www.primet.ro/
mailto:office@primet.ro


    

 

pagina 9 V13/11.04.2022 

 

www.primet.ro 

Decizia CNVM nr. 1841/17.06.2003; Numărul Registrului Comerţului J40/3426/1997; CUI/CIF RO9427502; Capital Social 2.600.000 lei; 

Cont IBAN: RO58 RNCB 0082 1246 0764 0003, BCR sucursala Unirea; Operator date cu caracter personal nr. 1219/2004                                           

SEDIUL CENTRAL:  România,  Bucureşti,  Str.  Caloian  Judeţul  nr.  22,  sect. 3,  Tel:  +4021 322.46.14,  Fax:  +4021 321.59.81  E-mail: office@primet.ro 

instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor, care au fost deținute în numele acestora, cu ocazia 

prestării de servicii de investiţii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investiţii.  

 Fondul compensează, în mod egal şi nediscriminatoriu, investitorii eligibili, în limita unui plafon maxim 

reprezentând echivalentul în lei a 20.000 euro.  

Măsurile luate pentru protejarea activelor clienţilor: 

Prime Transaction S.A. păstrează separat activele clienţilor de activele proprii ale SSIF, verifică în mod 

regulat concordanţa dintre evidenţele, înregistrările din registrele proprii şi cele ale terţelor părţi în numele căreia 

sunt deţinute activele clientului, astfel încât să elimine eventualele neconcordanţe. De asemenea, instrumentele 

financiare ale clienţilor sunt deţinute pe fiecare client în parte.  
 

 
 

Comisionul pentru tranzacţiile efectuate pe contul clienţilor va fi negociat la încheierea contractului de 

prestare a serviciilor de investiţii financiare şi poate fi modificat prin acordul părţilor, individual pentru fiecare 

tranzacţie în parte. Comisionul de intermediere practicat de PRIME TRANSACTION S.A. depinde în principal de 

volumul de tranzacţionare. 

Taxele si comisioanele aferente tranzacţiilor sau administrării portofoliului (Comision de tranzacţionare, 

taxă mentenanţă şi menţinere cont, taxă operaţiuni de registru, taxă pentru obţinerea extrasului de cont, comisionul 

de succes, comision administrare discreționară, comision evenimente corporative, etc.), sunt prevăzute în anexele la 

Contractele încheiate între PRIME TRANSACTION S.A. şi client.  

Notificarea cu privire la posibilitatea existenţei altor taxe şi/sau costuri care nu sunt plătite prin intermediul 

S.S.I.F. sau impuse de SSIF - Impozitul pe câştigul rezultat din transferul titlurilor de valoare, este calculat în 

conformitate cu prevederile Codului Fiscal - Legea 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare, după cum 

urmează: 

 Persoanele fizice române şi rezidenţii români plătesc un impozit - asupra câştigului net din transferul 

titlurilor de valoare, ca diferenţă pozitivă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului, impozit prevazut 

de Codul Fiscal. Obligaţia declarării şi plăţii impozitului revine anual fiecărui investitor pe baza fişei de  portofoliu 

eliberate de către SSIF. 

 Câştigurile obţinute de persoane juridice române din transferul titlurilor de valoare, fac parte din venitul 

impozabil al acesteia şi este calculat în conformitate cu prevederile Codului Fiscal - Legea 227/2015 cu modificările 

şi completările ulterioare. Impozitul se va plăti de către persoana juridică, nefăcându-se nici o reţinere de către 

PRIME TRANSACTION S.A. 

 Impozitarea câştigurilor obţinute pe piaţa de capital de către persoanele nerezidente, se va face conform 

dispoziţiilor Codului Fiscal român – Legea 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare şi a Tratatului de 

Evitare a Dublei Impuneri din ţara de origine a fiecărei persoane nerezidente. 

Pentru contractele la distanţă PRIME TRANSACTION S.A. nu percepe pentru investitor costuri 

suplimentare faţă de cele specificate în contract, rezultate din utilizarea de către investitor a mijloacelor de 

comunicare la distanţă, astfel de costuri adiţionale nefiind facturate separat de catre SSIF. 
 

 

 
 

 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, a regulamentelor ASF (CNVM), PRIME TRANSACTION S.A. are 

autorizat personal în funcţia de conformitate, care monitorizează şi verifică respectarea de către societate şi 

personalul acesteia a legislaţiei în vigoare, a reglementărilor entităţilor pieţei de capital, precum şi a procedurilor 

interne. 

Din acest compartiment fac parte: Ionuţ Coman – şef departament si Marius Manea. Eventualele reclamaţii 

referitoare la serviciile de investiţii financiare prestate de către societate, pot fi transmise de către clienţi în scris la 

sediul societăţii, sau pe adresele de e-mail: ionut.coman@primet.ro, marius.manea@primet.ro, la numerele de telefon 

021/322.46.14, 021/321.40.90 sau la fax 021/321.59.81. Reclamaţiile se vor înregistra în Registrul 

Reclamaţiilor/Petiţiilor ţinut de către persoana care îndeplineşte funcţia de conformitate. Aceste reclamaţii/petiţii 

vor fi soluţionate în cel mai scut timp posibil, în funcţie de investigaţiile necesare pentru fiecare reclamaţie.  

 COMISIOANE ŞI TARIFE, TAXE ŞI IMPOZITE ASOCIATE 8. 

INFORMAŢII CU PRIVIRE LA FUNCTIA DE CONFORMITATE, A REPREZENTANTULUI 

ACESTUIA ŞI A POSIBILITĂŢII TRANSMITERII EVENTUALELOR  RECLAMAŢII  
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            Pentru derularea tranzacţiilor cu instrumente financiare pe piaţa de capital, prin intermediul PRIME 

TRANSACTION S.A., trebuie întrunite următoarele elemente minime: 

 Prezentarea către client sau potenţial client, a documentului de prezentare al PRIME TRANSACTION S.A. 

(Anexa 1A); 

 Încheierea unui Contract cadru de prestări servicii de investiţii financiare, care va fi însoţit de Cererea de 

deschidere cont (Anexa 2), cu Anexele aferente, după caz; 

 Tranzacţiile ulterioare privind cumpărarea sau vânzarea de valori mobiliare, sunt condiţionate de transferul 

în contul clientului a sumelor de bani necesare unor ordine de cumpărare (inclusiv comisionul şi/sau orice 

alte taxe datorate), respectiv a acţiunilor deţinute în cazul ordinelor de vânzare; 

 Tranzacţiile cu instrumente financiare derivate, sunt condiţionate de depunerea de către client a unei marje 

iniţiale şi menţinerea unui nivel minim a acestei marje, conform prevederilor contractuale; 

 Clientul va transmite PRIME TRANSACTION S.A. ordinele de vânzare/cumpărare precum şi orice alte 

documente solicitate de PRIME TRANSACTION SA în scopul efectuării şi finalizării unei tranzacţii (cereri 

de transfer instrumente financiare în/din registru, cereri de retragere de sume de bani din cont, etc.). 
 

 

 

Termenii şi condiţiile din prezentul document precum şi alte informaţii prealabile sunt formulate în limba 

română. Părţile convin de comun acord ca toate comunicările şi documentele ulterioare pe parcursul derulării 

contractului, să fie făcute în limba română. 

 Comunicarea în relaţia client – SSIF se poate realiza astfel: direct la sediul SSIF, e-mail, telefon, fax, internet, 

poştă sau prin orice alt mijloc de comunicare recunoscut de lege, în funcţie de hotărârea parţilor din contract.  
 

 

Prime Transaction aplică măsuri de ordin administrativ şi organizatoric pentru prevenirea şi evitarea 

conflictelor de interese în ceea ce priveşte prevenirea şi controlul schimbului de informaţii între persoanele relevante, 

prevenirea posibilităţii unei persoane de a exercita o influenţă inadecvată asupra modului de desfăşurare a activităţii 

societăţii, separarea activităţilor şi a personalului fiecărui departament, separarea funcţiilor şi a atribuţiilor privind 

luarea deciziilor, execuţia şi supravegherea activităţii, inclusiv modalităţi de protecţie a informaţiilor, precum şi 

alocarea unor coduri/parole personale de acces fiecărei categorii de salariaţi. De asemenea, SSIF şi angajaţii acesteia 

vor respecta cu stricteţe procedura privind conflictele de interese.  

Orice detalii suplimentare referitoare la politica privind conflictele de interes poate fi pusă la dispoziţia 

clientului în orice moment, la cererea acestuia. 

 

 

   
 

Prin semnarea Contractului de administrare a portofoliului pe bază discreţionară (Contract accesoriu Prime 

Flexible), Clientul acordă autorizaţie discreţionară pentru contul deschis în numele său la Prime Transaction S.A. 

 Clientul are posibilitatea ca la momentul semnării contractului menţionat anterior să decidă asupra 

următoarelor: 

 delegarea privind administrarea discreţionară a tuturor sau a unei părţi a instrumentelor 

financiare sau fondurilor aflate în portofoliul său;  

 tipul instrumentelor financiare care pot fi incluse în portofoliul său; 

 operaţiunile care pot fi efectuate în contul său cu aceste instrumente, în vederea administrării 

portofoliului pe bază discreţionară; 

 obiectivele activităţii de administrare a portofoliului pe bază discreţionară (câștig din capital, pe 

termen scurt, mediu sau lung; obţinerea de venituri din creşteri ale preţului instrumentelor financiare; obţinerea de 

venituri din dividende/dobânzi; sau altele, aşa cum sunt menţionate în cuprinsul Contractului cadru de servicii de 

ELEMENTE MINIME NECESARE DERULĂRII TRANZACŢIILOR CU INSTRUMENTE 

FINANCIARE, INCLUSIV CONSTITUIREA MARJELOR SAU A FONDURILOR DE GARANTARE 

 

 

10. 

LIMBILE ÎN CARE CLIENTUL POATE COMUNICA CU SSIF PRIME TRANSACTION S.A. SAU ÎN 

CARE VA PRIMI DOCUMENTELE ORI ALTE INFORMAŢII 

 

 

11. 

 POLITICA PRIVIND CONFLICTELE DE INTERESE ADOPTATĂ DE SOCIETATE 

 

12. 

INFORMAŢII NECESARE ÎN CAZUL PRESTĂRII SERVICIILOR DE ADMINISTRARE A 

PORTOFOLIULUI 
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investiţii financiare, în Contractul de administrare a portofoliului pe baza discreționară (Contract accesoriu Prime Flexible) sau 

în Cererea de deschidere de cont – Anexa 2).   

Clientul este înştiinţat de către Prime Transaction S.A. în legătură cu toate veniturile, dividendele şi celelalte 

drepturi aferente investiţiilor efectuate din contul său. Clientul primeste informaţii despre tranzacţiile executate pe 

o bază „tranzacţie cu tranzacţie”, Prime Transaction S.A. furnizând informaţiile esenţiale pe un suport durabil. 

 Anual, sau la cererea Clientului, SSIF Prime Transaction S.A. furnizează acestuia „Formularul de raportare 

privind administrarea portofoliului”. Evaluarea performanţei portofoliului se va face anual ţinând cont de rata de 

dobândă de pe piaţa interbancară ROBID la 12 luni.  

De asemenea, Prime Transaction SA raportează Clientului orice diminuare a valorii activelor încredinţate, 

ca rezultat al unor pierderi reale sau potenţiale ce ating un anumit procent din respectiva valoare, stabilit de comun 

acord cu Clientul la semnarea contractului de administrare sau stipulat in legislatia relevanta. Valoarea activelor 

încredinţate se calculează prin însumarea disponibilului din cont şi a valorii portofoliului la data începerii derulării 

contractului de administrare.  

Prime Transaction SA nu se face răspunzătoare dacă în urma investiţiilor realizate prin acordarea 

autorizaţiei discreţionare din cuprinsul „Contractului de administrare a portofoliului pe bază discreţionară (Contract 

accesoriu Prime Flexible)” s-au înregistrat pierderi financiare. 

Prin semnarea Contractului de administrare a portofoliului pe bază discreţionară (Contract accesoriu Prime 

Flexible), Clientul a înţeles şi şi-a asumat toate riscurile specifice investiţiilor în instrumente financiare şi are obligaţia 

de a suporta eventualele pierderi rezultate din tranzacţiile efectuate în contul său. 

Transparenţa integrării riscurilor legate de durabilitate 

Prime Transaction SA oferă servicii de administrare discreţionară a conturilor de investiţii şi consultanţă de 

investiţii punctuală, la solicitarea Clienţilor. În ambele situaţii, Clienţii pot specifica preferinţele lor privind factorii 

de mediu, sociali sau de guvernanţă (art. 3.17 din contractul Prime Flexible şi în “Cererea de prestare consultanţă”). 

Dacă Clienţii specifică astfel de preferinţe, Prime Transaction SA va califica aceste informaţii ca fiind 

relevante în procesul de administrare a portofoliului sau de consultanţă. În caz contrar, Prime Transaction SA 

consideră riscurile legate de durabilitate ca nefiind relevante, cât timp toate instrumentele financiare ce fac subiectul 

prestării de servicii sunt tranzacţionate exclusiv la Bursa de Valori Bucureşti.  

Vadul de tranzacţionare – Bursa de Valori Bucureşti a reusit, recent (2020), o primă clasificare în categoria 

pieţelor emergente (conform FTSE Russell), însă rămâne un loc de tranzacţionare cu lichiditate bursieră şi, mai ales, 

posibilităţi de diversificare uneori limitate. Ca atare instituirea unor filtre suplimentare, nesolicitate, în selecţia 

emitenţilor eligibili ar îngreuna considerabil obiectivele de profitabilitate şi de diversificare pe care Clienţii nostri le 

solicită. 

În plus nivelul de transparenţă al instrumentelor listate, la Bursa de Valori Bucureşti, este unul suficient de 

ridicat pentru ca emitenţii sau instrumentele financiare ce prezintă riscuri semnificative de durabilitate să fie 

eliminate sau sancţionate, în strategiile lor de investiţii, de către Investitori. 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

şi a Codului de Conduită al Asociaţiei Brokerilor, Prime Transaction S.A. va prelucra datele cu caracter personal ale 

clienţilor săi în scopul desfăşurării obiectului exclusiv de activitate, conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind 

pieţele de instrumente financiare, în baza autorizaţiei acordate de către ASF (CNVM). 

În calitate de Client al societății, confirm că am citit și înțeles informațiile incluse în acest document şi că am 

fost informat cu privire la riscurile aferente tranzacționării instrumentelor financiare la care se referă acesta. 

Întrucât Documentul de Prezentare va fi actualizat în permanență, fiind pus la dispoziția clienților și 

potențialilor clienți, confirm că am acces la internet, astfel încât voi putea accesa pagina www.primet.ro și consulta 

cea mai recentă versiune a documentului. Aceste informaţii sunt valabile până la apariţia unei actualizări a 

prezentului Document de Prezentare. 

INFORMAŢII PRIVIND COLECTAREA, PRELUCRAREA, ACCESAREA ŞI STOCAREA DATELOR 

CU CARACTER PERSONAL ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIŢIILE REGULAMENTULUI (UE) 

NR. 679/2016 
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