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Comunicat de presă 
 

 

BT SECURITIES SI BANCA TRANSILVANIA AU LANSAT SERVICIUL BT TRADE 

 

BT TRADE este o aplicaţie destinată vânzării şi cumpărării prin Internet a acţiunilor  

listate la Bursa de Valori Bucureşti  

 

Cluj-Napoca, 13 septembrie 2006 – BT Securities şi Banca Transilvania lansează, sub egida               

“BT 24 – Soluţii Financiare prin Internet”, aplicaţia BT TRADE, destinată vânzării şi cumpărării de 

acţiuni listate la BVB. Astfel, de acum înainte, persoanele care efectuează tranzacţii bursiere pot 

plasa ordinele prin Internet, accesând site-ul https://www.bt-trade.ro, iar plata contravalorii 

acestora se poate realiza şi cu ajutorul serviciului de Internet Banking al băncii, BT 24.   

 

In plus, prin BT TRADE persoanele fizice şi juridice au posibilitatea de a primi - în timp                   

real - informaţii cu privire la investiţiile proprii, despre evoluţia pieţei de capital, a indicilor bursieri, 

precum şi a pieţei valutare şi monetare. Cu ajutorul BT TRADE poate fi vizualizat contul şi 

portofoliul propriu, existând totodată posibilitatea urmăririi cotaţiilor înregistrate la Bursă, respectiv 

piaţa - pe 5 nivele de preţ, a tranzacţiilor efectuate de respectiva persoană sau firmă, precum şi 

modificările survenite în urma unei tranzacţii asupra portofoliului şi soldului clientului, oferindu-i 

astfel posibilitatea de a efectua tranzacţii intra-day.    

 

Deschiderea unui cont BT TRADE se realizează cu uşurinţă, prin accesarea adresei       

https://www.bt-trade.ro şi completarea formularului on-line. BT Securities pune la dispoziţie adresa 

bt-trade@btsecurities.ro pentru persoanele care au nevoie de consultanţă sau de informaţii 

suplimentare. 

 

BT 24 a devenit, aşadar, o soluţie financiară bivalentă, care asigură clienţilor acces rapid şi sigur la 

conturile proprii, oferind, în acelaşi timp, posibilitatea achitării contravalorii tranzacţiilor bursiere 

efectuate prin Internet, cu ajutorul BT TRADE. BT 24 reprezintă acum şi un argument al faptului că                 

Banca Transilvania şi companiile membre ale grupului financiar, cum este BT Securities, doresc să fie 

cu un pas înaintea celorlalţi actori ai pieţei de profil, aducând valoare adăugată produselor şi 

serviciilor oferite.   
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Grupul Financiar BANCA TRANSILVANIA oferă în premieră pe piaţa din România acest serviciu 

integrat, dedicat persoanelor care investesc în acţiunile firmelor listate la Bursa de Valori Bucureşti.  

 

Prin lansarea aplicaţiei BT TRADE, BT Securities şi Banca Transilvania oferă clienţilor săi actuali şi 

potenţiali, pe lângă avantajele amintite, securitatea informaţiilor, confort şi mobilitate, tranzacţiile 

putând fi efectuate, cu uşurinţă, atât din ţară, cât şi din străintate. 

 
 
DIRECTIA MARKETING 
 
 
Banca Transilvania este nucleul Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA. In 12 ani de activitate, a devenit o 

instituţie financiară cu reprezentare naţională, având 304 de unităţi şi peste 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 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”. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi    

site-ul: www.bancatransilvania.ro. 

 

BT Securities este una dintre companiile membre ale Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA şi este 

specializată în servicii de investiţii financiare. Principalul obiectiv al BT Securities este satisfacerea continuă a 

cerinţelor clienţilor cu privire la plasarea fondurilor pe care le deţin pe piaţa de capital. Serviciile                  

BT Securities sunt oferite prin intermediul a peste 45 de agenţi de servicii de investiţii financiare şi prin cele   

13 agenţii teritoriale, pe tot cuprinsul ţării. Valoarea tranzacţiilor efectuate prin intermediul BT Securities a 

înregistrat o creştere semnificativă, aşa încât, de la o cotă de piaţă de 1,82% din totalul tranzacţiilor efectuate 

pe piaţă în anul 2001, s-a ajuns 5,65% în anul 2005, iar trend-ul ascendent a continuat şi în acest an, compania 

ocupând unul dintre primele locuri în topul intermediarilor. 

 

 

* * * 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: 

BT Securities: 

Rareş Nilaş, Director General, rares.nilas@btsecurities.ro 

Denisa Macavei, Manager Proiect BT-TRADE, e-mail: denisa.macavei@btsecurities.ro 

Tel.: 0264 430 564, fax: 0264 431 718 

Banca Transilvania: 

Anca Rarău, Director Maketing, e-mail: anca.rarau@btrl.ro 

Laura Petrehuş, Senior PR Officer,  e-mail: laura.petrehus@btrl.ro  

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


