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Miercuri, 20 mai 2009, Bursa de Valori Bucureşti(BVB), în parteneriat cu Comisia de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private(CSSPP) şi Asociaţia Brokerilor(AB), au organizat 
seminarul “Bursa de Valori Bucureşti şi Fondurile de Pensii Private din România”.  
 

Seminarul face parte din seria evenimentelor organizate de BVB ce au drept scop atragerea  
investitorilor instituţionali şi individuali din ţară şi din străinătate pe piaţa de capital şi are drept 
obiectiv prezentarea oportunităţilor de investiţii oferite de Bursa de Valori Bucureşti pentru 
fondurile de pensii private din România. Astfel, BVB a expus în cadrul evenimentului dezvoltările 
sale recente, obiectivele pe termen mediu şi scurt, tipurile de instrumente financiare disponibile la 
tranzactionare, precum şi avantajele oferite de Market Makeri pieţei instrumentelor financiare 
derivate (IFD). 
 

Doamna Anca Dumitru, Director General BVB, a declarat:”Evenimentul de astăzi a fost 
unul deosebit de interesant şi sperăm ca şi fructuos în perspectiva atingerii obiectivului pentru care 
l-am organizat, şi anume creşterea interesului fondurilor de pensii private din România pentru 
diversificarea portofoliului administrat prin creşterea, în limitele permise de lege, a expunerii pe 
produsele financiare oferite de BVB. Dorim să asigurăm CSSPP, brokerii şi fondurile de pensii 
private de tot sprijinul BVB în vederea promovarii principiilor pieţei de capital şi a investiţiilor în 
instrumentele financiare disponibile la tranzacţionare pe piaţa BVB.” 
 

Alături de reprezentanţii BVB, ne-au împărtăşit din experienţa domniilor lor dl Dan Paul, 
Preşedinte AB, dl Cristian Rosu, Director General CSSPP, dl Valentin Ionescu, Consilier Preşedinte 
CSSPP, dl Adrian Lupşan, Director General Adjunct Intercapital Invest, dl Andrei Ciubotaru, 
Senior Broker Tradeville, dl Cosmin Bucur, Director Pieţe Financiare RBS România, dl Horia 
Braun, Director de Investiţii ING Fond de Pensii şi dl Dorin Boboc, Director Investiţii Allianz-
Ţiriac Pensii Private. În cadrul seminarului au fost dezbătute şi următoarele subiecte: situaţia 
actuală a fondurilor de pensii private din România, criteriile de investire în instrumentele financiare 
listate la bursă, precum şi problemele cu care  se confruntă fondurile de pensii private în activitatea 
de administrare a portofoliului.  
 
 

Pentru mai multe informaţii despre seminar şi materialele prezentate în cadrul evenimentului,  ne puteti 
contacta la +40 21 307 95 00, Roxana Sirbu, Communication & Marketing Executive, Bursa de Valori Bucureşti. 
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