Bucuresti, 28.10.2010

Comunicat de Presa
Asociatia Brokerilor are placerea sa anunte finalizarea nominalizarilor pentru Gala Premiilor
Pietei de Capital 2010 si invita publicul sa isi aleaga, prin vot, preferatii pe categoriile de
nominalizari, care sunt afisate pe site-ul www.asociatiabrokerilor.ro. Sistemul de vot pentru
Premiile Pietei de Capital va fi deschis pentru public pana la data de 3 noiembrie, iar rezultatul
votului publicului va fi disponibil in orice moment si va fi anuntat si in cadrul Ceremoniei de
decernare a premiilor, joi, 11 noiembrie.
Gala premiilor Pietei de Capital reprezinta, de 9 ani, evenimentul de referinta al pietei de capital
din Romania. Asteptat cu interes de sute de persoane din randul companiilor de brokeraj, al
companiilor listate si ai institutiilor pietei, de avocati, consultanti, ziaristi si investitori,
evenimentul reuneste, pentru o seara pe an, toate categoriile de participanti la piata de capital.
Nominalizarile au fost realizate de catre reprezentantii societatilor membre ale Asociatiei si au
vizat companii listate la Bursa de Valori Bucuresti, publicatii economice specializate in preluarea
evenimentelor cu impact in piata de capital, jurnalisti din presa specializata, banci, fonduri de
investitii, institutii din domeniul economic.
Printre nominalizati s-a aflat chiar Asociatia Brokerilor, care a fost numita pentru implicarea
activa in diverse proiecte ale pietei de capital si a fost propusa la categoria « Premiul acordat
unei institutii a pietei de capital pentru cea mai apreciata initiativa in folosul brokerilor si a
investitorilor ». Consecventa principiului care a animat intotdeauna aceasta competitie, Asociatia
Brokerilor a decis sa se retraga din cursa finala, evenimentul avand scopul de a premia companii,
personalitati si initiative care contribuie, alaturi de brokeri si de institutiile pietei, la buna
desfasurare a activitatii in acest domeniu.

Nominalizarile pentru acest an la Gala Premiilor Pietei de capital 2010 sunt:
1.Premiul pentru cea mai apreciata societate listata la Bursa de Valori Bucuresti.
•
•
•

Bursa de Valori Bucuresti
OMV Petrom
Transgaz

2.Premiul pentru cel mai atractiv nou produs listat pe piata de capital.
• Produsele struturate emise de Erste Group Bank AG
• iFond Financial Romania
• Produsele struturate emise de Raiffeisen Centrobank AG
3.Premiul acordat unei institutie /organizatie pentru cea mai apreciata initiativa in folosul
brokerilor si a investitorilor
• AIPC – pentru initiativa si activitatea constanta in sustinerea investitorilor
pe piata de capital
• CNVM – pentru inregistrarea Fondului Proprietatea ca AOPC, ce deschide
calea listarii la bursa si pentru initiativa de a creste standardele profesionale
ale specialistilor din piata de capital
• Ministerul Finantelor Publice – pentru sustinerea si aplicarea impozitarii in
piata de capital, asa cum au solicitat brokerii si pentru acordarea mandatului
de administrare catre Franklin Templeton Investments
4. Premiul pentru promptitudine in difuzarea informatiilor din piata de capital - acodat unei
publicatii de specialitate.
• Bursa
• Ziarul Financiar
• www.wall-street.ro
5.Premiul pentru cel mai bun jurnalist din domeniul financiar.
• Diana Cioltei, www.wall-street.ro
• Marius Dan, TMC TV
• Stefania Ciocirlan, ziarul Bursa
6. Premiul pentru societatea care a produs cel mai important eveniment al anului, in piata de
capital
• Listarea Bursei de Valori Bucuresti
• Demararea activitatii directe in Romania a Franklin Templeton Investments
• Efectuarea de decontari transfrontaliere multi-moneda de catre Depozitarul
Central
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