Fără îndoială, una dintre vedetele economiei româneşti în ultimii doi ani a fost piaţa de capital.
Bursa de la Bucureşti devine pe zi ce trece nu numai un “pariu câştigător” ci şi un pariu cu
câştiguri în creştere. Am atins un nivel pe care ni-l doream de multă vreme, am regăsit şi reţeta
şi mijloacele de administrare potrivite şi putem începe să visăm frumos: nume precum Varşovia,
Budapesta sau Praga („copilul” cel mic al Vienei) nu ni se mai par la aşa mare depărtare. Piaţa
Financiară, care a monitorizat acest segment al economiei încă de la înfiinţare, vă propune un
eveniment intitulat proiect special intitulat Piaţa de capital: unde am ajuns şi ce urmează, 9
decembrie 2021, hotel Ramada North, sala Crystal, ora 10.30.

Agenda evenimentului
10.30 – 11.00 – Wellcome coffee
11.00 – 13.00 – Panel dezbateri
Teme panel:
•
•
•
•
•
•
•
•

BVB, în constelaţia burselor europene, din punct de vedere al randamentelor,
Cum poate fi îmbunătăţită legislaţia pentru ca piaţa să devină atractivă unui număr cât
mai mare de investitori,
Piaţa de capital, de la consolidare FTSE Russel la pregătirea pentru MSCI
Definitivarea Contrapărții Centrale - diversificarea ofertei investiţionale, magnet pentru
investitori
Aero, vedeta incontestabilă a anului: ce urmează
Fondurile de investiţii şi pensii şi dezvoltarea bursei
Transformarea SIF –urilor în perioada curentă
Complementaritatea piaţă de capital - sistem bancar

Moderator: Tiberiu Porojan, Fondator portal financialmarket.ro
Speakeri panel:
Radu Hanga, Președinte BVB, Ovidiu Petru, Expert Piața de Capital ASF, Paul Baranga,
Expert Piața de Capital ASF, Paul Prodan, Președinte al Consiliului de Supraveghere, SIF
Transilvania, Horia Gusta, Președinte AAF, Horia Braun Erdei, CEO, Erste AM, Răzvan
Szilagyi, CEO, Raiffeisen AM, Aurel Bernat, CEO, BT AM, Milan Prusan, CEO NN Investment,
Mihai Purcărea, Director General BRD AM, George Mucibabici Jr., Head of Investment
Banking, Raiffeisen Bank, Virgiliu Băncilă, Vicepreședinte Chimcomplex, Ovidiu Dumitrescu,
Director General, Tradeville, Valerian Ionescu, Coordonator Managementul Produselor de
Investiții, Direcția Piețe Financiare, BCR

13.00 – Închiderea evenimentului

