
AKCENTA CZ S.A. este obligată, în conformitate cu prevederile legii nr. 256/2004 cu privire la tranzacţionarea pe piaţa de capital, în sensul 

prevederilor legale ulterioare (mai departe: „Legea”), să obţină informaţii cu privire la cunoştinţele de specialitate necesare şi experienţa 

Clientului în domeniul investiţiilor. În ceea ce priveşte Clienţii persoane juridice, aceste informaţii se obţin în raport cu cunoştinţele şi experienţa 

persoanelor autorizate de Client să negocieze şi să încheie tranzacţii. Societatea procedează astfel cu ajutorul prezentului Chestionar privind 

investiţiile. Informaţiile solicitate de către Societate de la Client în prezentul Chestionar privind investiţiile servesc scopului ca, în oferirea de 

servicii în domeniul investiţiilor şi în oferirea de instrumente de investiţie, Societatea să poată acţiona cât se poate de eficient, cinstit şi corect şi 

mai ales cu scopul de a servi cât mai bine interesele Clientului.

Întrebările Chestionarului privind investiţiile

Date fiind motivele prezentate mai sus, Societatea solicită răspunsuri complete, exacte şi adevărate la următoarele întrebări. Dacă Clientul nu 

înţelege în întregime unele întrebări sau nu este sigur de sensul sau formularea lor, Societatea îi oferă toate explicaţiile necesare. Toate 

întrebările ţin cont de specificul serviciilor de investiţii oferite de Societatea AKCENTA CZ S.A.

Pentru scopurile prezentului chestionar, prin instrumente de investiţie se înţeleg tranzacţii de tip forward, swap, opţiune, fiecare denumită în 

continuare ca tranzacţii la termen.

1.  De pe urma contractelor cu partenerii Dvs. de afaceri iau naştere obligaţii de plăţi repetate sau plăţi viitoare în valute străine? (de exemplu 

deja ştiţi că veţi efectua plăţi sau vi se vor face plăţi în valute străine pentru cumpărare de mărfuri sau materii prime la o dată fixă din viitor)

a) Practic niciodată
b) Mai degrabă în mod

excepţional
 c) În mod regulat  d) În mare măsură

2.  Cât % din volumul tranzacţiilor comerciale / cifrei de afaceri cu partenerii Dvs. de afaceri se face în valute străine?

a) Până la 25% b) De la 25% la 50% c) Peste 50% d) Deloc

4.  Pe ce perioadă intenţionaţi să încheiaţi fiecare tranzacţie la termen?

a) Asigur cursul pentru cash-flow-ul curent în valute

străine, adică pentru cel mult 1 an

c) Trebuie să mă asigur pentru o perioadă mai lungă,

anume de la 1 an la 5 ani 

b) Mă decid în funcţie de evoluţiile de pe piaţă şi în funcţie de valoarea

de moment a obligaţiilor / creanţelor faţă de partenerii comerciali 

d) Încă nu ştiu, deocamdată vreau doar să încerc 

5.  Încheierea unei operaţiuni la termen este asociată cu riscuri care sunt descrise în detaliu în Broşura informativă – le înţelegeţi, 
le acceptaţi?

a) Da b) Nu

A)  SCOPURILE INVESTIŢIILOR

3.  Scopul utilizării tranzacţiilor la termen

a) Vrem să minimalizăm pierderile cu cursul valutar cauzate

de evoluţiile negative de pe piaţă 

c) Vrem să ne asigurăm cash-flow în valute străine pentru

a ne desfăşura activitatea în mod fluent

b) Vrem să câştigăm de pe urma diferenţei de curs valutar 

d) Este vorba doar de distracţie 

e) Altul:

6.  Sunteţi conştient de riscurile care decurg din tranzacţionarea cu folosirea pârghiilor? 

a) Da, suntem pe deplin

conştienţi 

b) Suntem conştienţi că este vorba de o modalitate de

tranzacţionare care implică riscuri, dar nu cunoaştem detalii 

 c) Nu suntem conştienţi

de nici un fel de risc sporit 

7.  Sunteţi conştient/ă de faptul că în cazul schimbării termenului decontării tranzacţiei (de exemplu prelungire, scurtare), preţul acestei 
modificări este influenţat de factori de piaţă precum cursul de schimb, ratele dobânzilor, noile scadenţe?

8.  Încheierea unei tranzacţii la termen poate presupune obligaţia de a depune în contul Akcenta a unei garanţii financiare (cash-
collateral). Cunoaşte societatea Dvs. acest lucru?

a) Da b) Nu
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a) Da – factorii de piata sunt rata de schimb,

rata dobanzii, maturitatea

b) Nu – factorii de piata nu afecteaza pretul atunci cand

exista o schimbare a datei decontarii



În evaluarea prezentului Chestionar privind investiţiile şi din aplicarea lui, Societatea se foloseşte de informaţiile oferite de către Client. Dacă 

informaţiile respective nu mai sunt actuale, Clientul se angajează să informeze neîntârziat Societatea cu privire la acest fapt şi să actualizeze 

Chestionarul privind investiţiile. Societatea nu este responsabilă pentru pagubele care îi sunt provocate Clientului ca urmare a oferirii de către 

acesta, în cuprinsul Chestionarului privind investiţiile, a unor informaţii insuficiente, incomplete, neadevărate sau inactuale.

Declaraţia clientului

Declar că toate informaţiile de mai sus sunt adevărate, actuale, exacte şi complete şi mă angajez să informez neîntârziat societatea AKCENTA CZ 

S.A. cu privire la orice fel de modificări referitoare la aceste informaţii.

10. Care este experienţa Dvs. în legătură cu tranzacţiile la termen?

a) Am încheiat tranzacţii la termen cu scopul de a ne

asigura cursul
b) Neutră

c) Deşi actualul curs de pe piaţă de la momentul scadenţei ar fi mai

avantajos pentru noi, totuşi am dat prioritate siguranţei reprezentate

de un curs fix în locul nesiguranţei şi a unor eventuale pierderi 

d) Nu am nici un fel de experienţă

9.  Dacă ca urmare a modificării condiţiilor de pe piaţă se va produse modificarea valorii tranzacţiei la termen încheiată de Dvs. încât vi se 
va solicita să completaţi garanţia, ce veţi face?

a) Scopul tranzacţiei a fost de a asigura un curs pentru o anumită

perioadă, ca urmare a solicitării voi completa garanţia până

la valoarea cerută, iar tranzacţia o voi deconta la data scadenţei 

b) Voi încheia o contratranzacţie (tranzacţie cu parametri

contrari), nu sunt dispus să măresc garanţia, adică 

realizez o pierdere pe baza condiţiilor actuale de pe piaţă 

c) Voi grăbi decontarea tranzacţiei 
d) Nimic, voi şterge emailul şi mă voi preface că nu are

legătură cu mine

e) Altul:

B)  CADRU FINANCIAR

1.  Există în societatea Dvs., pentru ultimul an, obligaţii la termene scadente faţă de instituţii financiare? 

a) Nu
b) Da, avem un calendar de plăţi,

dar plătim la timp
c) Da

2.  Există în societatea Dvs. obligaţii la termene scadente faţă de furnizori / instituţii financiare?

a) Da, până la 15 mii EURO b) Da, peste 15 mii EURO c) Nu, deloc

5.  Câte tranzacţii la termen aţi efectuat în ultimul an?

a) Până la 12 b) 12-24 c) 24 şi peste d) Nici una

3.  Există în societatea Dvs. obligaţii la termene scadente faţă de stat?

a) Nu
b) Da, avem un calendar de plăţi,

dar plătim la timp
c) Da

4.  Aveţi de recuperat creanţe sub formă de obligaţii la termene scadente?

a) Da, până la 50 mii EURO b) Da, peste 50 mii EURO c) Nu, deloc

6.  Care este valoarea tranzacţiilor la termen pe care le-aţi încheiat în ultimul an?

a) Până la 250 mii EURO b) De la 250 la 1 milion EURO c) Peste 1 milion EURO d) Nici una 
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