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CHRONOS CURIER INCEPE TRANZACTIONAREA PE AERO IN 22 IUNIE 

 

In 22 iunie 2015, actiunile Chronos Curier vor incepe tranzactionarea pe AeRO, piata Bursei de Valori 

Bucuresti (BVB) pentru start-up si IMM-uri. Aceasta este prima listare a unei noi companii pe piata 

AeRO pentru care consultant autorizat este un intermediar din Romania, BT Securities, companie 

membra a Grupului Financiar Banca Transilvania.  

 

Chronos Curier este o companie de curierat rapid intern cu capital integral romanesc care ofera servicii 

de livrare door-to-door, activitatea sa fiind axata in proportie de 70% pe livrari B2B, restul fiind B2C. 

Compania s-a lansat pe piata de curierat in anul 2008 si are la baza know-how-ul fondatorilor in 

domeniul logisticii si curieratului, avand actualmente 71 de angajati si 300 de colaboratori la nivel 

national. 

 

Prin deservirea segmentului B2B, Chronos Curier este elementul de legatura intre clienti si beneficiari: 

producatori, comercianti, mari retaileri, end-useri si asigura livrarea simultana in mai multe locatii ale 

aceluiasi destinatar (aprovizionarea cu marfuri ale marilor lanturi de magazine Carrefour, Cora, 

Auchan, Praktiker, Hornbach). 

 

Segmentul B2C asigura preponderent deservirea mediului online, Chronos Courier fiind elementul de 

legatura intre mediul online si clientul final. Drept rezultat al polarizarii prin achizitii si fuziuni pe 

piata de curierat, dar si concurentei acerbe a livrarilor online, Chronos Curier se orienteaza catre piata 

de curierat offline oferind clientilor servicii de calitate.  

 

Activitatea companiei este sustinuta de reteaua de transport de tip stea, aceasta acoperind intreg 

teritoriul tarii si fiind formata din 40 de vehicule proprii si 110 ale colaboratorilor cu capacitati de 

transport cuprinse intre 7.5t si 22t pentru fiecare linie nationala de transport. Toate liniile de transport 

converg catre hub-ul central situat in Brasov unde marfurile sunt aduse, sortate pentru fiecare locatie 

in parte si expediate la sediile Chronos din tara, astfel incat tot procesul nu depaseste 24 de ore. 

 

AeRO este o noua sansa pentru companiile care vor sa foloseasca piata de capital in beneficiul lor si al 

investitorilor, in special prin atragerea de capital pentru sustinerea proiectelor, dar si pentru pregatirea  

pentru o viitoare trecere la un nou nivel de transparenta, listarea pe piata reglementata. 

 

Piata AeRO a fost creata de Bursa de Valori Bucuresti pentru a permite companiilor acces la finantare 

si la listare, intr-o maniera mai rapida si mai facila, si, in acelasi timp, oferind investitorilor expunere 

pe companii in crestere, aflate la inceput de drum. 

 

 

______________________ 

Piata AeRO este segmentul dedicat titlurilor de capital (actiunilor) din cadrul sistemului alternativ de 

tranzactionare al BVB. Acesta este un segment de piata dedicat listarii companiilor la inceput de drum, 

pentru finantarea proiectelor, povestilor lor de crestere, cresterea vizibilitatii si contributiei la 

dezvoltarea mediului de afaceri. Bazandu-se pe sistemul alternativ de tranzactionare al BVB, existent 

din 2010, piata AeRO, sub un concept reproiectat si reconstruit, a fost lansata pe 25 februarie 2015. 

Mai multe informatii despre AeRO sunt disponibile pe website-ul BVB, la sectiunea AeRO. 

 

Bursa de Valori Bucuresti administreaza piete de actiuni, obligatiuni si alte instrumente financiare, 

prin platforme reglementate sau sisteme alternative, si furnizeaza o gama variata de servicii 

participantilor la pietele financiare. Bursa de Valori Bucuresti este o companie listata pe propria piata 

din 2010. Pentru informatii suplimentare vizitati www.bvb.ro.    

aero.bvb.ro
http://www.bvb.ro/
http://www.bvb.ro/
http://www.btsecurities.ro/
http://www.bvb.ro/ForCompanies/AeroForShares/About
http://www.bvb.ro/


 

 

Urmariti-ne pe     

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati pe:    

Mariana Ciurel, Head of Marketing and International Alliances, +40.740.104.193, 

mariana.ciurel@bvb.ro 

https://www.linkedin.com/company/bucharest-stock-exchange?trk=company_logo
https://www.facebook.com/bursadevaloribucuresti?fref=ts
https://twitter.com/BVB_Ro
https://www.youtube.com/channel/UC51OrBw6_8mww15TYXpT2ug
mailto:mariana.ciurel@bvb.ro

