27 ianuarie 2009
COMUNICAT DE PRESĂ
“ZIUA PORŢILOR DESCHISE LA BVB”

Bursa de Valori Bucureşti informează că începând de mâine, miercuri, 28 ianuarie, demarează
proiectul “Ziua porţilor deschise la BVB”.
BVB, în colaborare cu Asociaţia Brokerilor, adresează tuturor celor interesaţi, invitaţia de a
vizita sediul Bursei, situat în bulevardul Carol I, nr. 34-36, Clădirea IBC Modern, miercuri,
între orele 9:45 –10:30. În funcţie de interesul publicului, BVB va organiza periodic asemenea
evenimente, cu scopul de a atrage cât mai mulţi potenţiali investitori şi a-i familiariza cu
mecanismele bursiere, cu potenţialul investiţiei pe piaţa de capital, semnificaţia indicatorilor
bursieri. Cei care vor dori să-şi aprofundeze cunoştinţele, se vor putea înscrie la seminariile de
iniţiere sau de perfecţionare organizate de Asociaţia Brokerilor.
Sediul BVB ar putea deveni, prin această iniţiativă, unul din punctele de atracţie turistică pe
harta economico-financiară a Bucureştiului.
În cadrul vizitei la Bursă, oaspeţii vor fi însoţiţi de către un reprezentant al echipei BVB, dar
şi de către un broker invitat. Aceştia vor face scurte prezentări şi vor răspunde întrebărilor
vizitatorilor.
La primul eveniment de mâine, miercuri, 28 ianuarie, a fost anunţată vizita unui grup de 25 de
elevi, însoţiţi de doamna profesor Ştefana Gheorghiu, de la Colegiul Naţional Gheorghe
Şincai din Bucureşti. Aceştia sunt înscrişi în proiectul de educaţie finaciară derulat de Junior
Achievement România la care BVB este partener.
"Este o iniţiativă prin care ne propunem să aducem Bursa de Valori Bucureşti mai aproape de
investitori. BVB îşi va deschide porţile pentru public, pentru aproximativ o jumătate de oră, la
deschiderea sesiunii de tranzacţionare. Accesul va fi posibil pe baza de înscrieri, locurile fiind
limitate. Vizitatorii vor avea prilejul de a asista la comentariile deschiderii pieţei. Un coleg
din cadrul BVB va face o scurtă prezentare a operaţiunilor bursiere, după care, vizitatorii
noştri vor avea ocazia să cunoască un broker, să-i adreseze intrebări, să se familiarizeze cu
investiţia pe Bursă", a declarat Anca Dumitru, director general BVB.
Cei interesaţi se pot inscrie pentru vizitarea BVB prin telefon la departamentul de marketing
si relaţii publice al BVB (telefon 021-3079500) sau al Asociaţiei Brokerilor (021-3179922)
ori prin e-mail la bvb@bvb.ro. Urmatoarea dată când BVB îşi va deschide porţile pentru
public va fi peste două săptămâni.
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