
 

 

          6 decembrie 2013 

Comunicat de presă 

 

Asociația Brokerilor a decernat aseară premiile anuale ale pieței de capital 

 

Pentru al doisprezecelea an consecutiv, Asociația Brokerilor i-a premiat, în seara zilei de 5 

decembrie 2013, pe reprezentanții pieței de capital care și-au adus aportul la creșterea acesteia în 

anul care se apropie de sfârșit. 

 

Organizată la World Trade Center Bucharest, în prezența a peste 200 de invitați din domeniul 

financiar – bancar, politic, economic și mass-media, Gala Premiilor Pieței de Capital a avut loc 

în contextul în care Bursa de Valori București a înregistrat cel mai ridicat nivel al tranzacțiilor 

din anul 2007 și până în prezent, în primele 11 luni ale anului curent, iar luna noiembrie a adus 

cele mai mari tranzacții cu acțiuni din istorie. 

 

Evenimentul l-a avut ca maestru de ceremonii pe domnul Amedeo Ene, cunoscut prezentator al 

postului de televiziune Realitatea TV.  

 

Cei 22 de premianți ai acestei ediții au fost răsplătiți cu aplauze, trofee și diplome oferite de către 

membrii Asociației Brokerilor. Anul acesta, ofertele publice de vânzare acțiuni la bursa din 

București au reprezentat vedetele incontestabile ale ceremoniei, ilustrând încă o dată rolul major 

pe care l-au avut în creșterea pieței de capital locale. 

 

Participanții au avut ocazia să savureze momente artistice de excepție oferite de Ovidiu Lipan 

Țăndărică și Marius Mihalache, precum și de o tânără speranță a muzicii românești, Darleea.  

 

Câștigătorii Galei Premiilor Pieței de Capital 2013: 

CATEGORIA EMITENȚI: 

1. Premiul pentru emitentul cu cea mai mare valoare a tranzacțiilor cu acțiuni 

Fondul Proprietatea S.A 

 

2. Premiul pentru cea mai mare valoare a tranzacțiilor cu unități de fond 

iFond Financial România 

 

3. Premiul pentru cel mai bun randament al dividendului în 2013 

SIF Transilvania S.A. 

 

4. Premiul pentru cel mai bun randament al dividendului în ultimii 3 ani 

SIF Transilvania S.A. 

 

 

 



 

 

 

5. Premiul pentru Oferta Publică Secundară de Vânzare Acțiuni  

S.N.T.G.N. Transgaz S.A 

 

6. Premiul pentru Oferta Publică Primară Inițială de Vânzare Acțiuni 

S.N. Nuclearelectrica S.A. 

 

7. Premiul pentru Oferta Publică Inițială Secundară de Vânzare Acțiuni  

S.N.G.N. Romgaz S.A. 

 

8. Premiul pentru politica de emisiune de obligațiuni corporative la B.V.B 

C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. 

 

9. Premiul pentru emitenții locali listați pe ATS – CAN în anul 2013 

Transilvania Leasing IFN S.A. 

 

CATEGORIA ACȚIUNI DE SUSȚINERE A PIEȚEI DE CAPITAL: 

 

10. Premiul special pentru inițiativa de privatizare a companiilor din domeniul energiei pe 

piața de capital 

Domnului Varujan Vosganian 

 

11. Premiul special pentru dialogul cu piața de capital 

Dan Manolescu, Secretar de Stat - Ministerul Finanțelor Publice 

 

12. Premiul special pentru promovarea pieței de capital 

Cristina Chiriac, Director General World Trade Center 

 

13. Premiul special pentru asistență juridică acordată Asociației Brokerilor 

Avocat Alina Constantinescu 

 

CATEGORIA CASE DE AVOCATURĂ: 

 

14. Premiul pentru consultanță juridică în cadrul ofertei publice secundare de vânzare acțiuni 

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. 

Schoenherr și Asociații 
 

15. Premiul pentru consultanță juridică în cadrul ofertei publice primare inițiale de vânzare 

acțiuni S.N. Nuclearelectrica S.A. 

Mușat si Asociații 

 

16. Premiul pentru consultanță juridică în cadrul ofertei publice inițiale secundare de acțiuni 

S.N.G.N. Romgaz S.A. 

Clifford Chance Badea 

 

 

 



 

 

 

 

CATEGORIA PRESĂ: 

 

17. Premiul pentru susținerea pieței de capital, prin implicarea în organizarea de conferințe și 

dezbateri pe teme de actualitate 

Grupul de Presă BURSA 

 

18. Premiul pentru promovarea oportunităților de investiții pe piața de capital românească 

Ionuț Șișu – wall–street.ro 

 

19. Premiul pentru analiza aprofundată a piețelor financiare internaționele în articole de presă 

Călin RECHEA – Ziarul BURSA 

 

20. Premiul pentru lansarea unei noi emisiuni TV cu profil economico – financiar 

Digi 24 TV – Emisiunea Business Club 

 

21. Premiul pentru întreaga activitate jurnalistică în domeniul economico-financiar 

Lidia Moise 

 

CATEGORIA VIITORUL PIEȚEI BURSIERE: 

 

22. Premiul „VIITORUL PIEȚEI BURSIERE” pentru educație privind piața de capital 

Junior Achievement România 

 
Asociația Brokerilor 
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