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Campionii pieței de capital au fost premiați de Asociația Brokerilor  

În seara zilei de 27 noiembrie a.c., Asociația Brokerilor a premiat, în cadrul “Galei Premiilor Pieței de 

Capital 2019 – România, Piață Emergentă”, performanțele companiilor listate la Bursa de Valori 

București și personalitățile care au contribuit la dezvoltarea pieței de capital prin viziunea și efortul lor.  

Este deja o tradiție ca brokerii să răsplatească, în fiecare an, rezultatele bune ale emitenților, ca modele 

de bună practică pentru întreaga piață. Anul acesta, a avut loc cea de a XVIII–a ediție a Galei, eveniment 

cu atât mai special cu cât a fost marcat de unul dintre cele mai importante momente din istoria modernă a 

bursei românești. Furnizorul global de indici FTSE Russell a anunțat, pe 26 septembrie a.c., că România 

a fost promovată de la statutul de piață de frontieră la statutul de piață emergentă secundară. Comunitatea  

brokerilor i-a premiat pe cei care au făcut posibilă această promovare deschizătoare de noi oportunități și 

care contribuie prin inițiativele lor la consolidarea în viitor a noului statut. 

Premiile pentru emitenți, stabilite pe baza datelor statistice publicate de Bursa de Valori București, au 

fost acordate următoarelor companii:  

1. BANCA TRANSILVANIA S.A. - Premiul pentru cea mai mare valoare a tranzacțiilor – piața 

reglementată; 

2. OMV PETROM S.A. - Premiul pentru cel mai mare volum al tranzacțiilor  - piața reglementată;   

3. NUCLEARELECTRICA S.A. - Premiul pentru cea mai bună performanță a acţiunilor din 

structura indicelui BET;  

4. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. - Premiul pentru cel mai bun randament al dividendului – piața 

reglementată;  

5. S.I.F. OLTENIA S.A. - Premiul pentru cea mai mare valoare a tranzacțiilor – Categoria S.I.F.; 

6. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. - Premiul pentru cea mai bună performanță a acțiunilor - Categoria 

S.I.F.;  

7. BITTNET SYSTEMS S.A. - Premiul pentru cea mai mare valoare a tranzacțiilor - piața AeRO.    

La această categorie au fost premiate și companii care au avut inițiativa de listare a obligațiunilor 

corporative pe piața reglementată și pe sistemul multilateral de tranzacționare al bursei românești: 

1. ALPHA BANK ROMANIA S.A - Premiul pentru listarea de obligațiuni corporative - piața 

reglementată a B.V.B.;  

2. IDEA BANK S.A. - Premiul pentru listarea de obligațiuni corporative - piața AeRO;   



3. BITTNET SYSTEMS S.A. - Premiul pentru listarea de obligațiuni corporative - piața AeRO.  

Premiile de onoare „ROMÂNIA - PIAȚĂ EMERGENTĂ” au fost acordate următoarelor personalități: 

1. ADRIAN TĂNASE - Director General și ALIN BARBU - Director General Adjunct  - Bursa de 

Valori București; 

2. SILVIA BUICĂNESCU – Director General, IONUȚ MANOLE – Director General Adjunct și  

PAUL DOGARU – Director Operațiuni Registru – Depozitarul Central; 

3. MIRCEA URSACHE - fost vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară; 

4. RUXANDRA AVRAM – Director - Direcția Monitorizare a Infrastructurilor Pieței Financiare și 

a Plăților – Banca Națională A României; 

5. VICTOR IONESCU - Director General – OPCOM; 

6. IONUȚ BOHÂLȚEANU - Partener - BOHÂLȚEANU ȘI ASOCIAȚII. 

Audiența a fost cucerită de candoarea, simplitatea și emoția momentelor muzicale oferite de artista 

Alexandra Ușurelu, vocea și personalitatea sa trasând conturul unui artist singular în muzica românească. 

Evenimentul s-a bucurat de susținerea partenerilor principali: Bursa de Valori București  și Banca 

Transilvania, a partenerilor: Depozitarul Central, Alpha Bank Romania, Romgaz, S.I.F. Oltenia și SIF 

Transilvania, precum și a  partenerului media: Ziarul BURSA 
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