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Deloitte România în asociere cu firma de avocatura Reff & Asociații devin
consultanți autorizați pe piața AeRo
În efortul de a sprijini companiile mici și mijlocii și start-up-urile în cautare de finanțare, Deloitte România
în asociere cu societatea de avocati Reff & Asociații SCA au devenit consultanți autorizați pe piața AeRo,
noul sistem alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București (BVB).
„Consideram ca noul sistem de tranzacționare va avea un rol benefic, atât pentru mediul de afaceri din România,
cât și pentru piața de capital în general, întrucât vine în sprijinul antreprenorilor în cautare de finanțare, într-un
moment în care accesul la metodele tradiționale de finanțare ramâne dificil”, a spus Ahmed Hassan, Country
Managing Partner Deloitte România. „Suntem bucuroși sa sprijinim acest proiect înca de la început și speram sa
asistam la cât mai multe povești de succes”.
Andrei Burz-Pînzaru, Coordonator al practicii de drept bancar și piețe de capital în cadrul Reff & Asociații SCA, a
adaugat: „Mulți dintre clienții noștri și-au manifestat interesul pentru piața AeRo si consideram ca noua platforma
de tranzacționare le ofera oportunitați mai mari de acces pe piețele financiare”.
Piața AeRO este segmentul de piata din cadrul sistemului alternativ de tranzacționare al BVB dedicat listarii
companiilor la început de drum, pentru finanțarea proiectelor, poveștilor lor de creștere, creșterea vizibilitații și
contribuției la dezvoltarea mediului de afaceri. Sistemul alternativ de tranzacționare a fost înființat de BVB pentru
a oferi o piața cu mai puține cerințe de raportare din partea emitenților, dar, în același timp, cu un nivel suficient de
transparența pentru investitori, pentru a-i motiva sa tranzacționeze.
Deloitte România este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din țara, care furnizeaza servicii în
urmatoarele domenii: Audit și Consultanța, Evaluarea Riscurilor, Consultanța fiscala și juridica, Consultanța
financiara, Finanțari alternative – Fonduri Structurale & Ajutoare de Stat.
Compania deservește clienți publici și privați din diverse industrii, cuprinzând unele dintre cele mai mari
companii, precum și societati cu potential de crestere / IMM-uri. Cu o prezența globala în peste 150 de țari,
Deloitte ofera expertiza de talie internaționala și cunoașterea în profunzime a pieței locale, astfel încât sa sprijine
clienții, indiferent de locul unde activeaza.
Reff & Asociații SCA este societatea de avocati membra a rețelei Deloitte Legal, care este prezenta în 57 de țari.
În România, societatea include aproape 50 avocați și furnizeaza întreg spectrul de servicii juridice aferent
domeniului de afaceri. În ultimii patru ani, Reff & Asociații SCA a acordat asistența clienților în tranzacții cu o
valoare totala de peste un miliard de euro pe an in diferite domenii. Firma are o practica recunoscuta în domeniul
serviciilor financiare și piețelor de capital, asistând clienți în numeroase tranzacții, incluzand atat emisiuni de
acțiuni pe piața locala cat și oferte transfrontaliera, precum și finanțari bancare clasice. Practica Reff & Asociații
în domeniul serviciilor financiar-bancare și piețe de capital este recunoscuta de publicații internaționale de
prestigiu ca Legal500, Chambers and Partners și IFLR 1000.
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