
ANUNT PRIVIND EMISIUNI DE TITLURI DE STAT
PENTRU POPULATIE

Subscrierile de titluri de stat se realizeaza la unitatile trezoreriei
statului din raza domiciliului fiscal al investitorului.

Investitorul este persoana fizica rezidenta cu varsta mai mare

de 18 ani impliniti pana la data incheierii subscrierii.

Valoarea nominala a unui titlu de stat este de 1 leu.

Perioada de subscriere a emisiunii conform prospectului de

emisiune este incepand cu data de 15.06.2018 pana la 06.07.2018.

Scadenta titlurilor de stat - 5 ani.

Nu pot fi rascumparate inainte de scadenta, nu sunt

transmisibile si nu pot fi tranzactionate.

Rata dobanzii - 5% pe an.

Valoarea maxima a subscrierilor efectuate de catre un

investitor in cadrul unei emisiuni este de 100.000 lei.

Documente necesare deschiderii contului de subscriere:

-buletin de identitate/cartea de identitate in original si in

copie a investitorului-titular de cont;

-in cazul in care solicitarea de deschidere de cont se realizeaza

prin intermediul imputernicitului legal: -buletin de

identitate/carte de identitate in original si in co pie a

imputernicitului legal;

- buletin de identitate/C.I in co pie a investitorului

-procura in limba romana eliberata de un notar din Romania in

original si specimen de semnatura al investitorului autentificat de

un notar public.
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