LEII BVB
Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului “Leii BVB”

Capitolul 1: Dispozitii generale
Art. 1. (1) Concursul “Leii BVB” consta in selectarea aleatorie de Concurenti, persoane fizice,
majore, rezidente in Romania, definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care au
tranzactionat cel putin un Instrument financiar eligibil pe oricare dintre pietele
administrate/organizate de Bursa de Valori Bucuresti S.A. in luna anterioara desemnarii
castigatorilor, in vederea acordarii de premii in bani sau in produse.
(2) Scopul Concursului este de a creste vizibilitatea Bursei de Valori Bucuresti S.A., de a
promova catre noi si potentiali investitori produsele si serviciile Bursei de Valori Bucuresti, de
a creste numarul de investitori interesati de initiativele si programele educationale/
informationale/ promotionale derulate de Bursa de Valori Bucuresti, precum si de a creste
numarul de investitori activi la tranzactionare pe pietele administrate/ organizate de Bursa de
Valori Bucuresti.
(3) Participarea la concurs este gratuita. Nu se percepe nicio taxa si niciun comision pentru
inregistrarea la tragerile lunare.
Art. 2. – Tragerile la sorti pentru selectarea aleatorie a Castigatorilor se organizeaza lunar, in
perioada Martie – Decembrie 2017, conform Anexei 1.
Art. 3. - Valoarea si tipul premiilor, precum si numarul de Concurenti castigatori vor fi stabiliti
de Organizator pentru fiecare luna in parte, cel putin printr-un anunt pe Site, inainte de
inceputul perioadei de inscriere pentru respectiva tragere la sorti.

Capitolul 2: Definitii si abrevieri
Art. 4. – (1) Cuvintele si expresiile utilizate in prezentul Regulament au urmatorul inteles:
(a) ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara
(b) Bursa de Valori Bucuresti (BVB, Organizator) - Bursa de Valori Bucuresti SA, cu
sediul in Bucuresti, B-dul Carol I nr. 34-36, Cladirea IBC Modern, et. 13-14, sector 2,
cod postal 020922, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Bucuresti sub nr. J40/12328/13.07.2005, avand codul unic de inregistrare 17777754,
operator de piata inscris in registrul CNVM cu numarul PJR11OPPR/400001, avand
decizia de autorizare CNVM numarul 369/31.01.2006, operator de date cu caracter
personal inregistrat la ANSPDCP sub numarul 31399
(c) Codul BVB/Codurile BVB - Codul Bursei de Valori Bucuresti – Operator de piata,
valabil din 2 august 2016 si Codul Bursei de Valori Bucuresti – operator de sistem

valabil din 13 august 2015, disponibile pe website-ul BVB la adresa
http://bvb.ro/Regulations/LegalFramework/BvbRegulations
(d) Concurent – Persoana fizica, cetatean roman sau strain, rezidenta in Romania, conform
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, avand 18 ani impliniti la data inscrierii in
Concurs si capacitate de exercitiu deplina
(e) Concurs - concursul de tranzactionare denumit „Leii BVB”, asa cum este descris in
prezentul Regulament
(f) Grupul BVB – Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., Casa de
Compensare Bucuresti S.A., Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. si Fundatia
Institutul de Guvernanta Corporativa.
(g) Instrument financiar eligibil – toate instrumentele financiare tranzactionabile pe pietele
administrate/ organizate de Bursa de Valori Bucuresti, respectiv actiuni, obligatiuni,
produse structurate, ETF, unitati de fond, listate pe piata reglementata sau pe sistemul
alternativ de tranzactionare (AeRO).
(h) Loc de tranzactionare eligibil – toate pietele administrate/ organizate de Bursa de
Valori Bucuresti
(i) Sponsor - Persoana juridica, care acorda premii Castigatorilor Concursului, alta decat
Sponsorul Principal.
(j) Sponsorul Principal – Paravion Tour SRL, cu sediul in Bucuresti, Palazzo Italia, str.
Nicolae Filipescu, nr 39-41, etajul 4, Tronsonul 1, sector 2, inregistrata la Registrul
Comertului Bucuresti cu numarul J40/2714/15.03.2010, C.I.F. RO 26651851
(k) Sponsor Silver – S.C. Integrated Romanian Information Systems S.A., cu sediul în
București, Calea Floreasca Nr. 246C, Etajul 10, 014476, înmatriculată la Registrul
Comerțului sub nr. J40/256/1994, C.U.I. RO5091662
(l) Regulament - prezentul Regulament oficial al Concursului, care include toate anexele
sale si orice alte documente de punere in aplicare, comunicate pe sectiunea dedicata din
Site-ul oficial al concursului.
(m) Site-ul concursului – website-ul www.leiibvb.ro
(n) Tranzactie – Orice tranzactie realizata pe pietele administrate/ organizate de Bursa de
Valori Bucuresti
(2) Orice alti termeni si expresii utilizate in prezentul Regulament au intelesul din
Codul/Codurile BVB.

Capitolul 3: Etapele desfasurarii concursului
3.1. Inscrierea in concurs
Art. 5 – (1) Inscrierea in concurs va fi considerata valabila numai daca sunt indeplinite
cumulativ urmatoarele conditii:
(a) Este realizata de persoane eligibile, respectiv de persoanele care:
- Au 18 ani impliniti la data inscrierii la Concurs;

-

-

Au deplina capacitate de exercitiu;
Au rezidenta in Romania, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Au tranzactionat cel putin un Instrument financiar eligibil in luna anterioara celei in
care se realizeaza desemnarea castigatorilor;
Au completat campurile obligatorii ale formularului de inregistrare disponibil pe
website-ul www.leii-bvb.ro ;
Si-au dat acordul cu privire la prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal in
vederea desemnarii castigatorilor si acordarii premiilor (bifand casuta corespunzatoare
din formularul de inscriere)
Nu sunt angajati ai BVB sau ai grupului BVB, pe toata perioada derularii Concursului.

(b) BVB primeste informatiile solicitate in formularul de inregistrare in concurs disponibil
pe website-ul www.leii-bvb.ro, pana la data de 3 a lunii urmatoare celei realizarii
tranzactiei cu Instrumentul financiar eligibil pe Locul de tranzactionare eligibil,
completat integral si corect.
(c) Fiecare tranzactie poate fi inscrisa o singura data in concurs. Daca un concurent
inregistreaza aceeasi tranzactie de mai multe ori, se va considera valabila doar o singura
inregistrare, celelalte duplicate fiind eliminate din concurs.

3.2. Participarea la Concurs
Art. 6. – Odata finalizata cu succes etapa inscrierii in Concurs, tranzactiile inscrise pe websiteul concursului vor participa la tragerea aferenta lunii in care au fost executate, proces care va
avea loc la data anuntata de BVB pe website-ul Concursului.
Art. 7. – Tranzactiile executate intr-o luna pot fi inscrise doar pentru extragerea care va avea
loc in luna imediat urmatoare. Pentru a participa la toate tragerile la sorti ale Concursului,
Concurentul trebuie sa realizeze lunar minim cate o tranzactie pe care sa o inscrie valabil pentru
tragerea organizata in luna imediat urmatoare.
Art. 8. Un concurent poate inregistra maxim 100 de tranzactii intr-o luna in concursul Leii
BVB. Daca limita de 100 de tranzactii inregistrate va fi depasita, BVB va lua in considerare
numai primele 100 de tranzactii inregistrate in ordinea cronologica a efectuarii acestora.
Art. 9. – Dupa finalizarea inscrierii pe ecran, pe website a aparut un mesaj de confirmare a
inscrierii la concurs.

3.3. Mecanismul desemnarii castigatorilor

Art. 10. – Toate formularele de inregistrare primite pe website-ul Concursului, completate
corect si complet, pana la data de 2 ale lunii (ora 00:00), participa la extragerea din luna
respectiva.
Art. 11. – Tragerea la sorti va avea loc la sediul BVB in prezenta a doi angajati BVB, a unui
reprezentant al Partenerilor/Sponsorilor si a invitatilor acestora.
Art. 12. – Fiecare tranzactie va primi un numar de inscriere, care va fi inserat intr-o aplicatie
de tragere la sorti electronica. Aplicatia va trage la sorti 150 de numere, dintr-un interval
cuprins intre 1 si numarul ultimei tranzactii inscrise in concurs. Cele 150 de tranzactii vor fi
ordonate in functie de valoarea tranzactiei, in ordine descrescatoare. Tranzactiei cu cea mai
mare valoare ii va fi atribuit premiul I, iar tranzactiei cu a doua cea mai mare valoare ii va fi
atribuit premiul II.
Celelalte 148 de tranzactii ramase vor fi considerate ca rezerva (in continuare in ordine
descrescatoare a valorii tranzactiilor), in cazul in care unul sau ambele premii nu pot fi acordate
primilor doi castigatori sau concurentii respectivi au fost descalificati.
Art 12.1 - In cazul in care pe primele locuri sunt doua sau mai multe tranzactii cu valoare egala
(inclusiv zecimalele), dintre acestia castigatori vor fi desemnati investitorii care a inregistrat pe
website-ul www.leiibvb.ro cele mai multe tranzactii in luna respectiva.
Art. 12.2 Daca si dupa departajarea de la articolul 12.1, doi sau mai multi investitori au acelasi
numar de tranzactii inregistrate pe website-ul www.leiibvb.ro, se va proceda la extragere la
sorti a unuia dintre investitorii respectivi.
Art. 13. – Pentru revendicarea premiului, fiecare Concurent trebuie sa prezinte BVB o
confirmare de executare a ordinului de tranzactionare primita de la brokerul sau, in care sa fie
mentionate lizibil numele concurentului, data si ora tranzactiei, instrumentul financiar
tranzactionat, valoarea tranzactiei si brokerul prin care a fost executat ordinul. BVB va solicita
brokerului respectiv sa confirme veridicitatea datelor prezentate de concurent.

3.4. Anuntarea castigatorilor si acordarea premiilor
Art. 14. – Imediat dupa tragerea la sorti, BVB va publica rezultatele tragerii la sorti pe websiteul Concursului.
Art. 15. – Prin participarea la Concurs, Concurentii castigatori isi dau acordul ca numele,
imaginea, orasul de resedinta/domiciliul, judetul si regiunea sa fie facute publice de BVB si sa
fie folosite in scopuri publicitare, in mod gratuit, de catre BVB.
Art. 16. – BVB va informa Concurentii cu privire la modalitatea de intrare in posesie a
Premiilor.

Capitolul IV. Dispozitii finale
Art. 17. – Toate persoanele care participa la Concurs, in orice calitate, declara ca au citit, inteles
si respecta prevederile Regulamentului, fiind de acord cu toate prevederile si conditiile
acestuia.
Art. 18. - Organizatorul este singurul in drept a interpreta si verifica inscrierile in Concurs.
Decizia de a descalifica un Concurent i se va comunica acestuia pe e-mail si nu este supusa
niciunei cai de atac.
Art. 19. - Orice neregula ce va fi intrepretata de Organizator ca fiind o incercare de fraudare a
Concursului va duce la descalificarea Concurentului din Concurs pentru toate tragerile la sorti
lunare.
Art. 20. - Refuzul de a participa la campaniile publicitare ale BVB in legatura cu acest Concurs
duce la descalificarea Concurentului si la restituirea Premiului sau a contravalorii acestuia,
dupa cum va stabili Organizatorul.
Art. 21. - In cazul descalificarii unui Concurent, tragerea la sorti nu se reia.
Premiul/contravaloarea Premiului se intoarce la BVB, care va decide cu privire la acesta.
Art. 22. - BVB nu garanteaza si nu este raspunzatoare in nicio situatie de calitatea si de
conformitatea Premiilor acordate.
Art. 23. – BVB nu garanteaza si nu este raspunzatoare pentru acuratetea datelor inregistrate de
Concurenti si/sau pentru posibilitatea tehnica a acestora de a se inscrie in concurs ca urmare a
nefunctionarii conexiunii la internet a Concurentului sau ca urmare a intreruperii temporare a
functionarii website-ului, indiferent de motivul acestei intreruperi.
Art. 24. – Niciun fel de reclamatie cu privire la desfasurarea Concursului nu se va mai primi,
de la nicio persoana, dupa acordarea Premiilor.
Art. 25. - Legea aplicabila Regulamentului si a oricarei activitati derivand din aplicarea si
interpretarea Regulamentului este legea romana. Orice diferend intre partile implicate va fi
solutionat pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi solutionate de
instantele competente material din Bucuresti.
Art. 26. - Pentru motive justificate, BVB poate modifica prezentul Regulament, mentionand
expres modificarile si justificarea acestor modificari pe Site, in timp util.

Anexa 1
Datele extragerilor lunare

Data extragerii

Tranzactii eligibile realizate in perioada

6 martie
4 aprilie
4 mai
6 iunie
4 iulie
4 august
4 septembrie
4 octombrie
6 noiembrie
4 decembrie

1 – 28 februarie
1 – 31 martie
3 – 28 aprilie
2 – 31 mai
2 – 30 iunie
3 – 31 iulie
1 – 31 august
1 – 29 septembrie
2 – 31 octombrie
1 – 29 noiembrie

