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          11 octombrie 2012 

 

Comunicat de presă 

 

În contextul  informațiilor apărute în presă, conform cărora Cristian Sima, revocat miercuri din 
funcţiile de preşedinte al Consiliului de Administație şi director general al Bursei de la Sibiu, 
potrivit unor zvonuri din piaţa de capital, ar fi dispărut cu banii unor clienţi care tranzacţionau pe 
pieţe externe printr-o firmă deţinută de el, Asociatia Brokerilor face urmatoarele precizări: 

Asociația Brokerilor, reprezentantă a societăților de servicii de investiții financiare, persoane 
juridice române, autorizate și supravegheate de Comisia Nationala  a Valorilor Mobiliare 
(C.N.V.M), consideră că  operarea pe teritoriul Romaniei a unor platforme de tranzacționare și 
companii înregistrate în paradisuri fiscale, nesupuse reglementărilor pieței de capital naționale, 
poate aduce prejudicii atât investitorilor, cât și intermediarilor autorizați, care au o abordare 
corectă și onestă față de clienții lor, care respectă legislația pieței de capital. 

Informațiile apărute în presă sunt extrem de îngrijoratoare și afectează imaginea intermediarilor 
autorizați și a întregii piețe de capital din România. De aceea, Asociația Brokerilor susține 
verificarea de urgență, de către autoritățile competente, a situației  relatate de presă, pentru 
stabilirea veridicității acesteia și a responsabilităților, în cazul  în care aceasta se confirmă. 

Asociația Brokerilor se disociază de orice practici de această natură și avertizează din nou 
investitorii că, prin apelarea la platforme de tranzacționare și companii neînregistrate in România, 
care  utilizează o promovare extrem de agresivă și promit câștiguri fabuloase, iși asumă un risc 
foarte mare în ceea ce privește investiția lor. De altfel, codul deontologic al activității de 
intermediere financiară nu permite garantarea unor câștiguri sigure investitorilor. Investitorii sunt 
sfătuiți să se adreseze numai societăților de servicii de investiții financiare autorizate de 
C.N.V.M., a căror existență poate fi verificată pe website-ul instituției. Clienții companiilor 
autorizate de C.N.V.M. pot beneficia de protecție conform legislației în vigoare. 
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