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Hanga (BVB): Lichiditatea de pe piata Aero a ajuns la 10% din piata principala
Lichiditatea de pe piata Aero a ajuns la 10% din piata principala, iar valoarea medie tranzactionata pe
zona de actiuni a crescut de trei ori în primele patru luni, a declarat, joi, presedintele Bursei de Valori
Bucuresti, Radu Hanga, la evenimentul de listare a actiunilor producatorului de vinuri organice Vifrana pe
Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB.
"Câteva cuvinte despre piata Aero catre care v-ati îndreptat dumneavoastra. Este o piata noua pentru noi, lansata în
2015, care a avut o dinamica extrem de buna. Sigur, pentru noi gândita ca fiind o pepiniera, o pepiniera în care
companiile care se afla într-o faza initiala de crestere sa-si gaseasca o platforma de finantare, o platforma de
vizibilitate care sa le ajute sa se dezvolte si sigur, urmarim exemplele pe care le-am avut în spate deja, sa se
îndrepte la un moment dat spre piata principala. Uitându-ne la performanta pietei în ultimii 2 ani am avut 11
companii antreprenoriale care s-au listat si au ridicat bani de piata, o capitalizare cumulata de peste 200 de
milioane de euro. Am avut 25 de emisiuni de obligatiuni în valoare de peste 45 de milioane de euro, bani care au
fost ridicati prin intermediul pietei Aero, un trend pe care sa-l vedem accelerându-se anul acesta. Doar în 2021 la
Bursa de Valori Bucuresti avem deja 9 emisiuni de obligatiuni corporative si 7 listari de noi companii. În total,
daca ne uitam si la titlurile de stat, avem 19 runde de finantare care s-au derulat prin intermediul Bursei de Valori
Bucuresti în acest an", a spus Radu Hanga.
El a mentionat ca un factor important care va fi un avantaj si pentru Vifrana, care se listeaza vineri, este
lichiditatea pe care o vedem pe piata Aero.
"Daca ne uitam la valoarea medie tranzactionata pe zona de actiuni o sa vedem o crestere de trei ori în primele
patru luni ale anului acesta fata de anul 2020 si daca ne raportam la media anilor 2018 - 2019 lichiditatea zilnica e
de peste 5 ori mai mare, daca ne uitam la partea de actiuni. Daca ne uitam la actiuni plus obligatiuni pe piata Aero,
lichiditatea este de 1,2 milioane de euro, o medie zilnica, la fel crestere de peste trei ori fata anul precedent si de
peste cinci ori fata de 2018 - 2019. A ajuns piata Aero sa reprezinte ca si lichiditate peste 10% din piata
principala", a afirmat Radu Hanga.
Potrivit presedintelui BVB, Aero reprezinta o platforma dinamica spre care vin tot mai multi investitori.
Actiunile producatorului de vinuri organice Vifrana, sub simbolul bursier BIOW, au intrat vineri la tranzactionare
pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti (BVB).
Vifrana a fost înfiintata în 1998 si s-a reorientat spre cultivarea vitei de vie si productiei de vinuri începând cu
2006, când au fost puse bazele plantatiei de vita de vie ecologica. În prezent, compania produce vinuri organice si
administreaza crama Vifrana, care proceseaza întreaga cantitate struguri provenita din cultura proprie de vita de
vie (129,19 ha) din zona Adamclisi, Dobrogea.
La finalul anului trecut, compania a derulat un plasament privat prin care a vândut un numar de 21.220.322 actiuni
la un pret de 0,45 lei/actiune. Capitalizarea anticipata a Vifrana este de 22.598.260,65 lei, estimata în urma
derularii plasamentului privat. Goldring este Consultantul Autorizat care a intermediat realizarea plasamentului
privat si listarea actiunilor Vifrana pe SMT.
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