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COMPANII IMPORTANTE LISTATE LA BVB S-AU PREZENTAT INVESTITORILOR ȘI 

VIITORILOR INVESTITORI ÎN CADRUL ULTIMULUI WORKSHOP DIN A DOUA 

EDIȚIE A BVB INVEST QUEST 

 

Investitorii și viitorii investitori prezenți la ultimul workshop din această ediție a BVB Invest Quest 

(BVB IQ) au avut oportunitatea să se întâlnească și să discute cu reprezentanți ai OMV Petrom (SNP), 

ai Fondului Proprietatea (FP), Transgaz (TGN), Nuclearelectrica (SNN), Transelectrica (TEL) și ai 

Bursei de Valori București (BVB). 

 

Workshop-ul a fost o ocazie pentru investitorii aflați la început de drum pe piața de capital, dar și 

pentru viitorii investitori să afle direct de la reprezentanții celor șase companii mai multe detalii despre 

companiile respective, despre evoluția acestora, perspective și piețele pe care activează.  

 

Seminarul și-a atins astfel scopul, de a aduce mai aproape emitenții listați de investitori și viitorii 

investitori și de a stimula dialogul între aceștia.  

 

Transparența companiilor listate și atenția acordată relației cu investitorii sunt, totodată, principii de 

guvernanță corporativă, care contribuie la evaluarea companiilor de către investitori. 

 

Workshop-ul a fost organizat de BVB și BCR, și a încheiat o serie de 25 de seminarii și workshop-uri 

organizate de Bursa de Valori București și partenerii săi în București și în alte 12 orașe din țară. 

Totodată, în cadrul acestei ediții a BVB Invest Quest au fost organizate și 3 webinarii. 

 

La aceste seminarii au participat peste 1.700 de persoane interesate să se familiarizeze cu piața de 

capital și de explorarea oportunităților oferite de investițiile la bursă. Seminariile au fost organizate în 

Alba-Iulia, Arad, București, Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Hunedoara, Iași, Oradea, Ploiești, 

Sibiu și Timișoara. Aceste evenimente au oferit participanților oportunitatea de a dobândi sau a 

aprofunda cunoștințele despre piețele de capital și investiția la bursă, precum și despre metodele prin 

care investitorii pot alege în mod informat activele în care să investească. 

 

A doua ediție a competiției BVB IQ a început în data de 30 octombrie 2014 și se va încheia pe 30 

ianuarie 2015. Înscrierea la concursul de tranzacționare încă este deschisă. 

 

În cadrul concursului, concurentii au la dispoziție o sumă virtuală de 30.000 de lei, bani cu care pot fi 

tranzacționate cele mai lichide 18 acțiuni listate la BVB și unitățile de fond ETF BET Tradeville. La 

finalul competiției, concurenții care au înregistrat cele mai bune randamente vor fi recompensați cu 

premii atractive: 20.000 de lei (premiu în bani), Laptop Lenovo Yoga 2, 2.300 lei (premiu în bani, 

pentru tranzacționare), iPad-uri și internship-uri. 

 

BVB IQ este o inițiativă educațională pe termen lung a Bursei de Valori București pentru promovarea 

pieței de capital și a serviciilor oferite de BVB investitorilor locali, formarea unei comunități puternice 

de investitori individuali, precum și atragerea economiilor populației în circuitul economic. Programul 

educațional are la bază o platformă educaționala ce cuprinde, în ediția curentă, o serie de workshop-uri 

realizate în București și în țară, și o competiție de tranzacționare virtuală online.  

 

Mai multe detalii sunt disponibile pe website-ul competiției BVB Invest Quest: https://iq.bvb.ro 

 

 

https://iq.bvb.ro/


 

 

 
[de la stânga la dreapta: Mihai Mureșian (BCR), Ludwik Sobolewski (BVB), Simona-Emilia Crutu (OMV 

Petrom) și Bogdan Iliescu (Transgaz)] 

 
[de la stânga la dreapta: Valentina Dinu (Nuclearelectrica), Mihai Mureșian (BCR), Toni Teau (Transelectrica) 

and Marius Dan (Franklin Templeton, manager of Fondul Proprietatea)] 

 



 

 

Partenerii celei de-a doua ediții a BVB Invest Quest 

 

Sponsori Gold:         

         Sponsor Silver: 

    
 

Organizatori seminarii: 

 

 

  

 

 

 

 
 

Parteneri Instituționali:             Parteneri Instituționali Regionali: 

 

  
  

 
  

  

  
 

Parteneri media: 

 

 
   

 

 

______________________ 

Bursa de Valori București administrează piețe de acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare, 

prin platforme reglementate sau sisteme alternative, și furnizează o gamă variată de servicii 

participanților la piețele financiare. Bursa de Valori București este o companie listată pe propria piață 
din 2010. Pentru informații suplimentare vizitați www.bvb.ro.    

 

Urmariti-ne pe      

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați pe:    

Ștefan Musgociu, Specialist PR, +40.730.255.030, stefan.musgociu@bvb.ro 

http://www.bvb.ro/
https://www.facebook.com/bursadevaloribucuresti
https://www.linkedin.com/company/bucharest-stock-exchange
https://twitter.com/bvb_RO

