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Comunicat de presă 
 

 

BT ASSET MANAGEMENT LANSEAZA BT INDEX, 

O PREMIERA PE PIATA DIN ROMANIA 

 
Cluj-Napoca, 2 octombrie 2006 – BT Asset Management S.A.I. S.A., companie membră a             

Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA, specializată în administrarea de active, vine pe 

piaţă cu încă un fond de investiţii, BT INDEX. Acesta este construit pe structura ROTX, care 

reprezintă un indice, produs al Bursei de Valori Bucureşti, în parteneriat cu Bursa de Valori 

din Viena. 

 

Fondurile de INDEX sunt instrumente foarte utilizate pe pieţele de capital mature, cum sunt 

cele din Europa Occidentală.  

 

Structura indicelui ROTX la data de 29.09.2006 

   

Emitent Simbol Pret Inchidere 
 

Pondere ROTX 

    29.09.2006  

Petrom SNP 0.5600 24.48% 

BRD Soc.Generale BRD 18.1000 24.54% 

Banca Transilvania TLV 1.0600 25.14% 

Rompetrol Rafinare RRC 0.0902 12.77% 

Impact IMP 0.5000 3.35% 

Banca Carpatica BCC 0.5100 1.98% 

Antibiotice ATB 1.3700 4.18% 

Biofarm BIO 0.5650 2.67% 

Flamingo FLA 0.3360 0.88% 

Total      100.00% 

 

 

BT INDEX este destinat în principal pieţei de retail şi este pus la dispoziţia clienţilor prin 

intermediul celor 314 unităţi ale Băncii Transilvania, aflate în toate zonele economice 

importante ale ţării. BT INDEX oferă clienţilor posibilitatea de a-şi crea o expunere faţă de 

cele mai reprezentative societăţi cotate la Bursă, în condiţiile unui grad scăzut de risc. 
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Robert C. Rekkers, Directorul General al Băncii Transilvania, afirmă: “O piaţă bursieră 

dezvoltată, cum este cea din România, are nevoie de fonduri de investiţii, în vederea 

diversificării instrumentelor care sunt tranzacţionate pe piaţă. BT INDEX este lansat pentru 

că dorim să dezvoltăm oferta companiei BT Asset Management S.A.I, dar şi pentru a 

încuraja populaţia să apeleze la aceste fonduri care, printr-un singur instrument, oferă 

posibilitatea construirii unei expuneri faţă de un portofoliu diversificat”. 

 

 “Fondurile care fac parte din oferta companiei reprezintă o alternativă de investiţii şi de 

economisire, oferind posibilitatea diversificării plasamentelor şi obţinerea de randamente 

superioare faţă de instrumentele clasice ale pieţei monetare, în condiţiile asumării unui alt 

nivel de risc” adaugă Radu Hanga, Directorul General al BT Asset Management S.A.I. S.A. 

 

BT Asset Management S.A.I. S.A. oferă pieţei, pe lângă BT INDEX, două fonduri deschise de 

investiţii, BT MAXIM - un fond de acţiuni şi BT CLASIC - un fond cu profil preponderent 

monetar, precum şi un fond închis de investiţii, BT INVEST 1.  

 

De asemenea, BT Asset Management este cel mai important jucător pe piaţa administrării 

private a conturilor individuale de investiţii. 

 

DIRECTIA MARKETING 

 

 

 

 

BT Asset Management S.A.I. S.A. este compania de administrare a activelor din cadrul Grupului Financiar 

BANCA TRANSILVANIA. Lansată pe piaţă în 2005, aceasta a devenit in scurt timp unul dintre cei mai importanti 

jucatori pe piata administrarii de active. BT Asset Management S.A.I. S.A. oferă, prin specificul activităţii sale, 

o gestiune eficientă a activelor firmelor, posibilitatea obţinerii de câştiguri semnificative, în condiţiile scăderii 

randamentelor riscurilor monetare, precum şi minimizarea costurilor legate de plasamentele pe piaţa de 

capital.  

� www.btassetmanagement.ro 

 

Banca Transilvania, în 12 ani de activitate, a devenit o instituţie financiară cu reprezentare naţională, având  

în prezent 314 de unităţi şi aproximativ 4.200 de angajaţi. Cu o cotă de piaţă de peste 4,3%, Banca Transilvania 

se află în topul primelor 10 bănci din România, în funcţie de active. Este prima instituţie bancară  din  România  
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cotată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), în anul 1997. Datorită rezultatelor obţinute anul trecut,              

Banca Transilvania a primit mai multe premii din partea unor publicaţii financiare, printre care şi premiul           

“Banca Anului 2005”.  

 

� www.bancatransilvania.ro. 

* * * 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Directia Marketing, persoane de contact: 

Anca Rarău - Director Maketing, Laura Petrehuş - Senior PR Officer 

Tel.: 0264 407 150, fax: 0264 407 179 

E-mail: anca.rarau@btrl.ro, laura.petrehus@btrl.ro  

 

* * * 

 
DISCLAIMER  

 
"Indicele ROTX® (Romanian Traded Index) este protejat ca marcă înregistrată, aparţinând Bursei de Valori din Viena (WBAG) 

şi Bursei de Valori din Bucureşti (BVB). ROTX a fost creat de către WBAG şi este calculat şi publicat în timp real de către 

WBAG. Descrierea, regulile şi componenţa actuală a indicelui ROTX, precum şi regulile sunt publicate online în paginile web 

www.indices.cc şi www.bvb.ro. Emitentului i-a fost acordată o autorizaţie ne-exclusivă de utlizare a indicelui ROTX pentru 

crearea unor produse financiare numai pe baza acordului Bursei de Valori Bucureşti." 

 


