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Gala Premiilor Pieței de Capital 2011
10 ani de când premiem performanța
Asociația Brokerilor organizează, în data 15 Decembrie 2011, Gala Premiilor Pieței de Capital,
o ediție aniversară. Evenimentul reprezintă un moment de referință al pieței financiare, în cadrul
căruia profesioniștii pieței de capital vor fi aplaudați pentru spectacolul financiar oferit de ei în
timpul anului. Premiile pe care le vom oferi la ediția aniversară se vor îndrepta către cei care s-au
implicat constant și au gestionat cu succes relațiile și mecanismele de dirijare a capitalurilor,
către cei pe care îi considerăm artizanii business-ului românesc în domeniul pieței de capital.
Vom premia persoanele care au contribuit la succesul unor afaceri construite pe capitalurile
investitorilor, persoane care au dezvoltat strategii pentru piața de capital, jurnaliști care timp de
zece ani au fost alături de brokeri și investitori prin informația de primă mână adusă acestora.
Vom răsplati și acele persoane și personalități care au crezut în continuare în dezvoltarea pieței
de capital și au obținut în anul 2011 rezultate remarcabile, în ciuda unui nou an dificil din punct
de vedere economic.
Nominalizările din acest an vizează companii listate la Bursa de Valori București, publicații
economice specializate în preluarea evenimentelor cu impact în piața de capital, jurnaliști
economici, case de avocatură cu activitate în domeniu. Asociația Brokerilor a propus categoriile
de premii, iar brokerii au fost invitați să își numească favoriții.
Categoriile de premii și nominalizarile pot fi găsite pe pagina web a organizatorului:
www.asociatiabrokerilor.ro , unde brokerii își vor alege câștigătorii prin vot online, în ziua de 30
noiembrie 2011, iar publicul își va putea exprima opțiunile în perioada 5-10 decembrie 2011. În
cadrul Galei vor fi acordate, pentru fiecare categorie, doua premii, respectiv premiul Brokerilor
și premiul publicului.
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