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Comunicat de presă
Asociația Brokerilor a pus bazele unei viitoare colaborări între brokerii români
și cei londonezi
În perioada 22-25 noiembrie 2011, Asociația Brokerilor a organizat o vizită de specializare prin
observare la Londra, în cadrul Proiectului “Îmbunătățirea aptitudinilor antreprenoriale pentru
angajații din domeniul valorilor mobiliare”, ID: 63008, cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investește în
oameni!".
Delegația a fost formată din 36 de reprezentanți ai SSIF-urilor din România și a fost condusă de
președintele Asociației, domnul Dan Paul. Momentul principal al vizitei l-a constituit întâlnirea la
London Stock Exchange, în cadrul căreia delegația română a beneficiat de prezentarea bursei
londoneze și a principalelor sale platforme de tranzacționare, a pieței ETFs, a produselor
structurate tranzacționate, precum și a condițiilor și beneficiilor calității de membru al bursei.
Participanții au avut posibilitatea să adreseze întrebări și să discute cu managerii departamentelor
respective ale London Stock Exchange.
Programul vizitei a mai inclus întâlniri la câteva case de brokeraj și bănci de investiții: Seymour
Pierce Limited, Shore Capital, Peel Hunt, Brewin Dolphin, Citi Group, Cenkos unde reprezentanții
delegației au furnizat informații despre piața de capital din România și au fost discutate
posibilitățile de colaborare, ținând cont de experiența și activitatea acestor companii.

Dincolo de oportunitățile de specializare oferite brokerilor din România, prin intrarea în contact
atât cu piața serviciilor de investiții din Londra, cât și cu piața internațională, având în vedere
nivelul ridicat de globalizare al companiilor vizitate, deplasarea a reprezentat și o bună ocazie de
promovare a caselor de brokeraj, precum și a întregii piețe de capital din România, puțin
cunoscută de către piața londoneză.
Pentru mai multe informații puteți să contactați Asociația Brokerilor la telefon 021.317.99.33 sau
la adresa de e-mail: secretariat@asociatiabrokerilor.ro
Asociatia Brokerilor

