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Comunicat de presa 
 

Membrii Asociatiei Brokerilor au reconfirmat prin votul lor, dat in data de 17 

decembrie 2009, in cadrul Adunarii Generale, pe domnul Dan Paul in functia de 

presedinte al organizatiei. Mandatul Presedintelui va avea, pentru prima data in istoria 

Asociatiei Brokerilor, durata de patru ani, in conformitate cu modificarile Statului 

acesteia, care au avut loc in  cursul anului trecut.  

 

«In calitate de Presedinte al Asociatiei Brokerilor, voi continua actiunile intreprinse 

de Consiliul Director in interesul membrilor si ne vom concentra in viitor pe 

dezvoltarea de noi afaceri pentru acestia. Vom incerca sa ramanem aceeasi voce 

reprezentativa in piata de capital si mediul de afaceri si voi continua sa imprim 

Asociatiei o serie de directii de actiune, avand ca obiectiv strategic pozitionarea 

Asociatiei Brokerilor ca si factor de lobby eficient pentru sustinerea comunitatii 

Brokerilor. » 

 

Cu ocazia aceleiasi Adunari au fost reconfirmati ca membri in Consiliul Director 

domnii: Nicolae Ghergus – Presedinte SSIF Confident Invest si Iancu Stavrositu – 

Presedinte SSIF Interfinbrok Corporation. Brokerii au ales sa mai fie reprezentati in 

Consiliul Director si de catre Doamna Alina Petrisor - presedinte SSIF Active 

International si de catre doamna Viorica Nagy – conducator SSIF Eteba Romania. 

 

Reprezentantii Asociatiei Brokerilor au ales azi si doi membri de onoare, pe Doamna 

Gratiela Iordache si Domnul Varujan Vosganian, doi vechi sustinatori ai Asociatiei 

Brokerilor si ai pietei de capital in general. Domniile lor au declarat ca se considera 

onorati de propunerea inaintata de Asociatie si au acceptat calitatea de membri de 

onoare.  

 

Tot in cadrul Adunarii Generale de astazi a fost anuntat si noul director general al 

Asociatei Brokerilor, in persoana Doamnei Mihaela Prisacariu, membru in fostul 

Consiliu Director al Asociatiei, cu experienta in piata de capital de peste 14 ani. 
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