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Numărul şi data înregistrării la ORC: J12/3038/1994 

Cod fiscal: 6738423, Capital social: 54.039.987,04 lei 
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Evenimente importante de raportat: Nominalizare Directori 
 

În urma ședinței Consiliului de Administrație din data de 25 mai 2017, compania anunță nominalizarea persoanelor 

pentru ocuparea pozițiilor de Director Operațiuni, Director Economic și Director Suport Operațiuni. 

Astfel, în poziția de Director Operațiuni a fost numit dl. Răzvan Raț, actualmente membru al departamentului de 

Tranzacționare. Dl Raț a activat in cadrul BRK Financial Group din anul 2013, având o experiență de peste 11 ani în piața de 

capital, timp în care a ocupat, printre altele, poziții de trader sau șef de agenție. În noul rol, Răzvan Raț va fi responsabil de 

operațiunile derulate de companie, incluzând activitățile de Tranzacționare, Market-Making și emitere de Produse Structurate, 

Operațiuni Corporative, precum și supervizarea rețelei de vânzări. 

Departamentul Economic o va avea ca director pe dna Dora Diaconescu, economist cu o experiență de peste 15 ani în 

domeniul financiar-contabil. Înainte de a se alătura BRK Financial Group, dna Diaconescu a ocupat, în ultimii trei ani, funcția de 

director economic în cadrul Eckerle Automotive România. 

În poziția de Director Suport Operațiuni a fost numită, interimar, dna. Andrada Ielciu, actualmente membră a 

departamentului. Având o experiență de peste 14 ani în domeniul pieței de capital, dna Ielciu a fost aleasă pentru a asigura 

conducerea acestei echipe până la nominalizarea definitivă a Directorului de Suport Operațiuni. 

Alegerea celor trei directori vine ca urmare a redefinirii organigramei BRK Financial Group, și ca un pas natural în 

eforturile întreprinse pentru eficientizarea activității companiei.   

 

Darie Moldovan 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 

 


