
 

 

 

 

Bucuresti, 11.11.2010  

 

 

Comunicat de Presa 

 

 

Asociatia Brokerilor are placerea sa anunte castigatorii Galei Premiilor Pietei de Capital 2010, 

desfasurata in data de 11 noiembrie 2010, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Evenimentul, 

unic in piata de capital, a fost organizat, ca in fiecare an, de catre Asociatia Brokerilor, in semn 

de respect pentru toti cei care au contribuit la consolidarea domeniului bursier din Romania. 

Nominalizatii au trecut prin mari emotii pana la anuntarea castigatorilor, insa au mai uitat din 

acestea, gratie invitatilor speciali ai evenimentului Horia Brenciu si HB Orchestra. 

 

Anul acesta au fost decernate noua premii, din care trei de excelenta, pentru sustinerea pietei de 

capital  si au fost  acodate: Ziarului Bursa, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Domnului 

Sebastian Vladescu. 

 

“Gala Premiilor Pietei de Capital arata  faptul ca suntem o comunitate unita si puternica  si ca 

rezultatele  tuturor  categoriilor de participanti la piata sunt recompensate cu aceasta ocazie”, a 

declarat Dan Paul, presedintele Asociatiei Brokerilor. 

 

Un premiu special a fost decernat si de catre Depozitarul Central, in calitate de Sponsor Principal 

al evenimentului. Acest premiu a fost inmanat Societatii de Investitii Financiare  Moldova si a 

reprezentat Premiul pentru cel mai mare emitent care a apelat la serviciul national al 

Depozitarului Central, de distribuire a dividendelor.  

 

Castigatorii premiilor au fost desemnati  prin vot de catre comunitatea brokerilor, dar si de catre 

public, care a avut posibilitatea sa voteze prin intermediul site-ului Asociatiei Brokerilor. 

 

Castigatorii Galei Premiilor Pietei de Capital 2010 

 
Categoria: Premiul pentru cea mai apreciata societate listata la Bursa de Valori Bucuresti. 

Castigator: Bursa de Valori Bucuresti 

Votul publicului a desemnat castigatoare tot Bursa de Valori Bucuresti 

 

Categoria: Premiul pentru cel mai atractiv nou produs listat pe piata de capital. 

Castigator: Produsele struturate emise de Erste Group Bank AG 

Votul publicului a desemnat  iFond Financial Romania 

 

Categoria: Premiul acordat pentru cea mai apreciata initiativa in folosul brokerilor si a 

investitorilor 

Castigator:AIPC – pentru initiativa si activitatea constanta in sustinerea investitorilor 

pe piata de capital 

Votul publicului a desemnat castigatoare tot AIPC 

 



 

 

Categoria: Premiul pentru promptitudine in difuzarea informatiilor din piata de capital - acodat 

unei publicatii de specialitate. 

Castigator: Ziarul Financiar 

Votul publicului a desemnat castigator Ziarul Bursa 

 

 
Categoria: Premiul pentru cel mai bun jurnalist din domeniul financiar. 

Castigatoare:  Diana Cioltei, www.wall-street.ro 

Votul publicului a desemnat castigatoare tot pe Diana Cioltei 

 

Categoria: Premiul pentru societatea care a produs cel mai important eveniment al anului, in 

piata de Capital 

Castigator:  Demararea activitatii directe in Romania a Franklin Templeton Investments 

Votul publicului a desemnat  castigator  tot pe Franklin Templeton Investments 

 

 

Departamentul de Comunicare si Relatii Publice  

Asociatia Brokerilor 

 

 


