Bucure ti, 19 august 2009

COMUNICAT DE PRES
“Ziua Por ilor Deschise la BVB”

Deschiderea edin ei de tranzac ionare a Bursei de Valori Bucure ti din data de 19 august
2009 a fost oficiat de c tre studen ii participan i la coala de var Bucharest Summer
University 2009 in cadrul unei edi ii mai speciale a Zilelor Por ilor Deschise la BVB.
Bucharest Summer University este un eveniment cultural i universitar interna ional,
desf urat pe parcursul a doua s pt mâni, reunind 55 de participan i din 16 ri. Tema celei
de-a cincea edi ii a Bucharest Summer University este ”Economic i politic în lumea global ”,
în cadrul programului fiind dezb tute aspecte legate de criza economic actual i schimbarea
de paradigm în economie. Managerul de proiect, domnul Ioan Radu Petrariu a f cut o
succint prezentare a programului, a obiectivelor i a realiz rilor sale în cele cinci edi ii care
au avut deja loc.
În cadrul deschiderii oficiale, participan iii au beneficiat i de un seminar introductiv privind
pia a de capital din România, sus inut de domnul Cosmin Marinescu, Sales & Seminar
Manager, Tradeville, domnul Iulian Panait, Pre edinte, KTD Invest, al turi de doamna Anca
Dumitru, Director General, Bursa de Valori Bucure ti. .
“ Dorim s aducem Bursa mai aproape de oameni. Bursa nu este un club restrictiv în care au
acces doar ini ia ii, ci este o institu ie care i-a asumat rolul de a aduce în ringul bursier
cererea i oferta de valori mobiliare, astfel încât s ofere oric rei companii interesate, acces la
finan are precum i celor care dispun de economii, posibilitatea de a- i spori zona de
investi ii”, a declarat doamna Anca Dumitru, Director General BVB.
“Vreau s aduc mul umiri Bursei de Valori Bucure ti i Asocia iei Brokerilor pentru invita ia
generoas de a lua parte la deschiderea oficial a edintei de tranzac ionare. Noi suntem
studen ii de azi i investitorii de mâine i m bucur ini iativa BVB în sprijinirea educa iei”, a
declarat domnul Ioan Radu Petrariu, Project Manager, Bucharest Summer University.
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