
Piata de capital romaneasca si piete de capital 
internationale 
 
London Stock Exchange si partenerii sai KPMG Romania, Salans Romania si Citi Europa Centrala si 

de Sud- Est, in colaborare cu Bursa de Valori Bucuresti si Asociatia Brokerilor au organizat o masa 

rotunda cu tema „Piata de capital romaneasca si piete de capital internationale”. Scopul dezbaterii 

a fost in principal identificarea de solutii pentru imbunatatirea accesului companiilor la finantarea 

de pe piata de capital.  

Specialistii London Stock Exchange au 

subliniat faptul ca economia romaneasca 

este extrem de interesanta si poate deveni o 

parte importanta in portofoliile fondurilor de 

investitii. Cat priveste dublele listari, ei au 

apreciat ca cel mai important, pentru acest 

moment, este ca firmele autohtone sa se 

listeze pe piata de la Bucuresti, iar listarea 

pe o piata externa sa reprezinte o 

alternativa ulterioara. O astfel de strategie 

ar duce la cresterea lichiditatii Bursei de 

Valori Bucuresti. „Intr-o lume competitiva orice companie are nevoie acuta de diferentiere fata de 

firmele concurente. Cel mai important aspect este atragerea investitorilor straini la nivel global in 

vederea participarii la tranzactionare pe piata de capital de la Bucuresti”, a explicat Tom 

Attenborough, director la Citi Europa Centrala si de Sud-Est. Pe de alta parte, specialistii LSE au 

explicat ca dubla listare (la BVB si London Stock Exchange) reprezinta una dintre modalitatile de 

obtinere de lichiditate aditionala.  

Acesta a fost primul eveniment realizat dupa semnarea, la 28 martie, a scrisorii de intentie privind 

parteneriatul intre London Stock Exchange (LSE) si Bursa de Valori Bucuresti. Dan Paul, 

vicepresedintele BVB si presedintele Asociatiei Brokerilor a explicat auditoriului principale directii de 

colaborare dintre cele doua institutii. Potrivit protocolului, London Stock Exchange va sustine Bursa 

de Valori Bucuresti in promovarea pietei de capital autohtone si a companiilor romanesti la Londra. 

In acest sens, pe langa road-show-uri, va fi organizata o zi a Romaniei la LSE. O alta directie 

importanta este colaborarea academica in vederea organizarii de cursuri sustinute de London Stock 

Exchange Academy pentru specialitii din piata de capital romaneasca, dar si pentru persoanele din 

mediul de afaceri, ministere, etc. „Bursa de Valori Bucuresti (BVB) poate sprijini, prin acordul de 

cooperare încheiat cu Bursa din Londra, procesul de vanzare a actiunilor companiilor romanesti de 

stat pe piata internationala, si în special pe cea londoneza a carei vizibilitate este mai mare”, a 

declarat Dan Paul.  

 

Evenimentul s-a bucurat de un real interes si din partea reprezentantilor presei autohtone, fiind 

reflectat in principalele agentii de presa, ziare economice si financiare de la Bucuresti. 

 


