COMUNICAT DE PRES

Joi, 11 februarie 2010, Bursa de Valori Bucuresti(BVB), în parteneriat cu Institutul de
Guvernan Corporativ al BVB(IGC-BVB) i Asocia ia Brokerilor(AB), au g zduit prima
conferin a pie ei de capital din acest an, “BVB-succesul finan rii pentru dezvoltare”.
Evenimentul a dezb tut avantajele list rii la cota BVB pentru emiten i i investitori, precum i
avantajele finan rii prin emisiune de ac iuni i obliga iuni. Audien a a fost format din
reprezentan i ai unor companii listate, ai unor companii nelistate înca, dar interesate s intre în
clubul bursier, intermediari, anali ti, consultan i, avoca i, precum i reprezentan i mass-media.
Anca Dumitru,Director General al BVB, a declarat: „Evenimentul de ast zi a deschis pentru
BVB seria conferin elor dedicate pie ei de capital ca alternativ de finan are pentru companii i
municipalit i. BVB se bucura de faptul c ast zi a avut al turi o suit atât de important de
speciali ti în domeniul consultan ei i pie ei de capital cu care va continua demersurile privind
promovarea avantajelor finan rii prin mecanismele bursei i ale pie ei de capital în rândul
companiilor române ti cu poten ial de cre tere i dezvoltare.”
Al turi de reprezentan ii BVB, ne-au împ rt it din experien a domniilor lor Dan Paul,
Pre edinte Asocia ia Brokerilor, Elisabeta Ghidiu, Director Direc ia Strategie, Pia a de Capital,
Comunicare i Rela ii Corporative, Transgaz, R zvan Purdil , Director Direc ia Strategie
Corporativ , Pia a de Capital, Comunicare i Rela ii Interna ionale Transelectrica, Aurelian
Dochia, Vicepre edinte Institutul de Guvernan Corporativ al BVB, R zvan Pa ol, Pre edinteDirector General Intercapital Invest, Florin Ilie, Director Pie e de Capital ING Bank România,
Marius Bostan, Senior Partner VMB Partners, Patricia Enache, Senior Associate uc Zbârcea &
Asocia ii, Drago Cabat, Membru CFA România.

Pentru mai multe informatii despre seminar si materialele prezentate în cadrul evenimentului, ne puteti
contacta la +40 21 307 95 00 sau comunicare@bvb.ro, Roxana Sirbu, Communication & Marketing
Executive, Bursa de Valori Bucuresti.
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