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ACȚIUNILE OMV PETROM ȘI TERAPLAST SUNT PREZENTE DE ASTĂZI, 20 SEPTEMBRIE, ÎN 

INDICII FTSE PENTRU PIEȚE EMERGENTE 

 
Acțiunile OMV Petrom (SNP) și TeraPlast (TRP) fac parte începând de astăzi, 20 septembrie, din indicii FTSE pentru 
Piețe Emergente, alăturându-se acțiunilor Banca Transilvania (TLV) și Nuclearelectrica (SNN). România își 
consolidează, astfel, ponderea în indicii FTSE Russell, având cinci companii prezente în indicii furnizorului global: Banca 
Transilvania, Nuclearelectrica, OMV Petrom, TeraPlast în indicii FTSE Global All-Cap și Bittnet (BNET) în indicele FTSE 
Global Micro-Cap.  

Includerea acțiunilor OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, în indicii FTSE Global 
All-Cap a fost decisă de furnizorul global de indici în urma revizuirii semestriale și anunțată în 20 august. TeraPlast, 
liderul pieței de țevi din PVC și unul dintre cei mai importanți jucători pe piața de instalații din România, a fost  inclusă la 
revizuirea semestrială din august 2021 în indicii FTSE Global All-Cap, după ce anterior a făcut parte din indicele FTSE 
Global Micro-Cap.  

România a fost promovată de către FTSE Russell în rândul Piețelor Emergente în 21 septembrie 2020, fapt care a 
deschis pentru piața de capital calea către un univers investițional mult mai larg. Capitalizarea tuturor companiilor listate 
la Bursa de Valori București, pe ambele piețe, este de 219,4 miliarde de lei (44,3 miliarde de euro), cu 45,9% peste 
nivelul din 18 septembrie 2020 (150,4 miliarde lei / 30,9 miliarde euro), anterior promovării efective la statutul de Piață 
Emergentă.  

Pentru mai multe informații și declarații ale oficialilor Bursei de Valori București, OMV Petrom și TeraPlast, accesați 
comunicatul din 23 august 2021. 
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