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Comunicat de presă 
 

Asociația Brokerilor va oferi în premieră, în România, programele de training 

ale London Stock Exchange Group Academy 
 
Asociația Brokerilor are plăcerea să anunțe semnarea, în data de 28 martie 2012, la București, a 
unui parteneriat cu London Stock Exchange Group Academy, prestigiosul centru de formare 
profesională al Bursei din Londra. Parteneriatul își propune crearea și furnizarea de către 
Academia londoneză, împreună cu Asociația Brokerilor, a unor programe de formare 
profesională de elită, specifice domeniului. 
 
Cursurile și seminariile din acest program vor fi dedicate specialiștilor din piața de capital, 
investitorilor și companiilor listate sau interesate de listarea la Bursă, din întreaga țară. De 
asemenea, prin intermediul parteneriatului, Asociația Brokerilor își propune livrarea de 
programe de training create special pentru reprezentanții guvernamentali și ai altor instituții ale 
statului român. Trainerii Academiei sunt experti renumiți la nivel mondial în procesul de 
privatizare, iar London Stock Exchange Group a fost implicat în numeroase privatizări 
internaționale de succes, acoperind o gama largă de industrii și zone geografice precum: 
Europa (Rusia, Polonia, Irlanda, Republica Cehă, Croația, Estonia, Ungaria, Grecia), Asia 
(Coreea de Sud, India, Indonezia), Orientul Mijlociu și Africa (Bahrain, Qatar, Egipt, Ghana). 
 
Asociația Brokerilor va facilita accesul participanților la cursurile susținute de London Stock 
Exchange Group Academy, atât în România, cât și la Londra sau Milano. În viitor, anumite 
cursuri pot fi frecventate și în sistem online, pe platforma de e-learning pusă la dispoziție de 
Academie. 
 
Asociația Brokerilor s-a impus în ultimii ani ca principal organism de formare profesională, 
acționând în mai multe direcții: brokeri, emitenți, alți specialiști ai pieței de capital, urmărind în 
general crearea cadrului necesar funcționării unei piețe corecte, transparente și promovarea 
guvernanței corporative. Asociația a realizat, în luna noiembrie a anului trecut, o vizită de 
specializare prin observare la London Stock Exchange Group, ocazie cu care a pus bazele 
colaborării actuale. Delegația a fost formată din 36 de reprezentanți ai societăților de servicii de 
investiții financiare din România și a fost condusă de președintele Asociației, domnul Dan 
Paul. 
 
Academy - London Stock Exchange Group, principalul centru de training al bursei din Londra, 
dezvoltă și organizează programe de formare profesională pentru Marea Britanie, Italia și piețele 
financiare internaționale. Scopul Academiei este de a interpreta evoluțiile piețelor internaționale,  
prin schimbul de opinii și de expertiză cu practicieni din piața financiară. Trainerii Academiei 
sunt specialiști din cadrul personalului London Stock Exchange, dar și experți renumiți din piața 
de capital, consilieri, directori executivi, manageri de companii și academicieni de frunte. 
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