
Avertizare pentru investitori 

 

ESMA avertizează investitorii cu privire la riscurile ridicate ale așa-numitelor ICO. Dacă intenționați să 

investiți în ICO sau ați făcut deja acest lucru, fiți conștienți din numeroasele riscuri pe care le implică 

acest lucru, inclusiv pierderea totală a investiției dvs. În special, fiți conștient de faptul că nu veți avea 

nicio protecție în cazul în care ICO este nereglementată. 

ESMA a observat o creștere rapidă a ICO și este preocupată de faptul că investitorii nu cunosc riscurile 

ridicate pe care și le asumă atunci când investesc în ICO. 

ICO sunt investiții extrem de speculative și, în funcție de modul în care sunt structurate, se pot află în 

afara spațiului reglementat, caz în care investitorii nu beneficiază de protecția aferentă investițiilor 

reglementate. ICO sunt, de asemenea, vulnerabile la fraude sau activități ilicite, datorită anonimatului lor 

și capacității lor de a strânge sume mari de bani într-un interval de timp scurt. 

 Care sunt principalele riscuri ale investițiilor în ICO? 

ESMA subliniază faptul că ICO sunt investiții extrem de riscante și extrem de speculative. Investitorii ar 

trebui să-și dea seama că sunt expuși la următoarele riscuri atunci când investesc în ICO: 

• Spațiu nereglementat, vulnerabil la fraudă sau activități ilicite - În funcție de modul în care 

acestea sunt structurate, ICO se pot situa în afară spațiul reglementat. Unele ICO pot fi utilizate pentru 

activități frauduloase sau ilicite, fiind folosite în scopul spălării banilor.  

• Risc ridicat de a pierde tot capitalul investit - Marea majoritate a ICO sunt lansat de firme care 

se află într-un stadiu incipient de dezvoltare. Acestea au un risc ridicat de eșec. Multe dintre monedele 

folosite nu au nicio valoare intrinsecă, decât posibilitatea de a le utiliza pentru a accesa un serviciu / 

produs care urmează să fie dezvoltat de către emitent. Nu există nicio garanție că serviciile / produsele 

vor fi dezvoltate cu succes și, presupunând chiar că proiectul are succes, orice beneficiu eventual poate fi 

extrem de scăzut față de capitalul investit. 

• Lipsa opțiunilor de ieșire și volatilitatea extremă a prețurilor - Este posibil ca investitorii să nu 

poată să comercializeze monedele sau să le schimbe pentru valute tradiționale, cum ar fi Euro. Nu toate 

monedele sunt tranzacționate la schimburi valutare virtuale și când acest lucru este posibil, prețul lor 

poate fi extrem de volatil. Multe dintre aceste schimburi sunt nereglementate și vulnerabile la 

manipularea prețurilor de pe piață și activități frauduloase. Investitorii pot fi expuși la lipsa opțiunilor de 

ieșire sau nu pot să-și răscumpere moneda pentru o perioadă îndelungată; 

• Informații inadecvate - Informațiile care sunt puse la dispoziția investitorilor, de ex. în așa-

numitele hârtii albe, sunt în majoritatea cazurilor, neaudite, incomplete, derutante. De obicei, se pune 

accentul pe beneficiile potențiale, dar nu pe riscuri. Aceasta este tehnic și nu este ușor de înțeles. Prin 

urmare, investitorii nu pot înțelege riscurile pe care și le asumă și fac investiții care nu sunt adecvate 

nevoilor. 

•  Deficiențe în tehnologie - Tehnologia block chain care însoțește monedele este încă în mare 

măsură netestată. Pot exista erori în cod sau în programele care sunt folosite pentru a crea, transfera sau 



stoca monedele. Investitorii nu vor putea accesa sau controla monedele. În general, tehnologia poate să 

nu funcționeze rapid și sigur, de ex. în timpul vârfurilor de activitate. 


