
Evidenţa deţinătorilor de obligaţiuni este asigurată de
către Depozitarul Central Unic

Deţinerea de obligaţiuni municipale vă dă dreptul la
încasarea periodică a unei dobânzi și rambursarea la
maturitatea a sumei iniţial investite

OM sunt instrumente financiare de datorie prin care
autorităţile locale atrag bani de la populaţie și firme

Dobândă atractivă

Lichiditate

Diversificare Participanţi profesioniști

Utilizarea drept gaj

Dacă sunteţi investitor din aceeași localitate,
profitaţi și de beneficiile proiectului investiţional

Autorităţile locale pot emite obligaţiuni doar după
obţinerea unui Aviz de la Ministerul Finanţelor privind
sustenabilitatea datoriei

Emisiunea se realizează conform regulilor pieţei de
capital, respectiv Legea nr. 171/2012 privind piaţa de
capital

Investitorii pot fi atât persoane fizice rezidente sau
nerezidente, cât și juridice – investitori instituţionali,
agenţi economici locali sau străini

Emisiunea are loc doar după aprobarea de către
Comisia Naţională a Pieţei Financiare a unui prospect
de ofertă publică

Siguranţă

Chiar dacă până în prezent Republica Moldova nu a cunoscut o emisiune de obligaţiuni municipale,
totuși, acest instrument este prevăzut de cadrul legislativ naţional și poate deveni atât un instrument
investiţional atractiv, cât și unul potrivit de atragere a surselor financiare de către autorităţile locale

Dobânzi mai mari în comparaţie cu depozitele
bancare sau valorile mobiliare de stat

Asigură o diversificare a riscurilor și a portofo-
liului investiţional, atunci când investiţi în mai
multe tipuri de instrumente financiare

Pot fi înstrăinate pe piaţa bursieră și extra-
bursieră fără a pierde dobânda

Instrumente garantate cu veniturile viitoare ale APL

În caz de necesitate OM pot fi utilizate drept gaj
la atragerea altor resurse financiare

Emisiunea are loc prin intermediul unui parti-
cipant profesionist la piaţa de capital, care poate
fi o bancă comercială sau un broker nebancar

Susţinerea comunităţii locale

Termenul „obligaţiuni municipale”
este unul generic și se referă la valorile
mobiliare emise de orașe sau alte forme
administrativ-teritoriale locale.
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