
Reg. Com.  J40 / 914 / 1996 Autorizată prin Decizia CNVM: D 256/19.01.2004

C.U.I.  8106253  Capital Social: 1.317.500 RON Nr. Registru CNVM: PJR05SAIR/400008

Ce inseamnă investitor calificat?

Investitorii  calificaţi  sunt  definiţi  în  ORDONANȚA  DE  URGENȚĂ  privind  organismele  de  plasament 
colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, art. 203, alineatul 3, punctul 15:

investitori calificați  — persoanele sau entitățile care, potrivit reglementărilor C.N.V.M.:
a) se încadrează în categoria de clienți profesionali;
b) sunt tratate, la cerere, drept clienți profesionali sau sunt recunoscute drept contrapărți eligibile, cu  
excepția cazului în care au solicitat să nu fie tratate drept clienți profesionali.

I. Categoriile de clienţi profesionali care sunt consideraţi investitori calificaţi prin efectul legii sunt:

a) Entităţi care trebuie autorizate sau reglementate să opereze pe pieţe financiare. Lista următoare 
include toate entităţile autorizate care desfăşoară activităţi de tipul celor menţionate: entităţi autorizate 
în  România  sau  într-un  stat  membru  conform  unei  directive  europene,  entităţi  autorizate  sau 
reglementate în România sau într-un stat membru care nu intră sub incidenţa unei directive europene şi 
entităţi autorizate sau reglementate de un stat nemembru:

1. instituţii de credit;
2. societăţi de servicii de investiţii financiare;
3. alte instituţii financiare autorizate sau reglementate;
4. societăţi de asigurări;
5. organisme de plasament colectiv şi societăţile de administrare ale acestora;
6. fonduri de pensii şi societăţile de administrare ale acestora;
7. traderii;
8. alţi investitori instituţionali.

b) Societăţi comerciale care îndeplinesc două din următoarele cerinţe:
1. bilanţ contabil total: 20.000.000 euro;
2. cifra de afaceri netă: 40.000.000 euro;
3. fonduri proprii: 2.000.000 euro.

c) Guverne naţionale sau regionale, instituţii publice care administrează datoria publică, bănci centrale,  
instituţii internaţionale şi supranaţionale, ca de exemplu Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, 
Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii şi alte organizaţii internaţionale similare.

d) Alţi  investitori  instituţionali  a  căror  activitate  principală  o  reprezintă  investiţia  în  instrumente 
financiare, inclusiv entităţi care se ocupă cu securizarea activelor sau cu alte tranzacţii financiare.

II. La  cerere  pot  fi  trataţi  drept  clienţi  profesionali,  implicit  investitori  calificaţi,  persoanele  care 
îndeplinesc >>următoarele criterii<<.
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