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FORUMUL
PIEȚEI DE CAPITAL
✓ ediția a IV-a
✓ eveniment hybrid
✓ marți, 21 septembrie 2021

✓ 11:00 – 14:00
✓ JW Marriott Bucharest Grand Hotel
✓ și online, LIVE, pe www.financialintelligence.ro, pagina de Facebook
Financial Intelligene și canalul de Youtube Financial Intelligence
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AGENDA
✓ Dezvoltarea pieței de capital după promovarea la statutul de piață emergentă de către FTSE Russell;
✓ Perspectiva promovării Bursei de Valori București la statutul de piață emergentă de către MSCI;
✓ Efectele pandemiei Covid asupra pieței de capital;
✓ Perspective pentru noile IPO-uri ale companiilor private sau de stat / Perspectiva modificării legislației care
interzice vânzarea acțiunilor de stat;
✓ S-a simțit frenezia investitorilor de retail și la BVB?

✓ Simplificarea birocrației pentru companiile listate; Impozitarea pe piața de capital;
✓ Accent pe sustenabilitate, pentru a atrage investitori;
✓ Educația financiară a publicului din România.
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SPEAKERI
Florin
CÎȚU

Dan
VÎLCEANU

Prim-Ministrul
României (tbc)

Ministrul
Finanțelor (tbc)

Sebastian
BURDUJA

Virgil
POPESCU
Ministrul Energiei
(tbc)

Adrian
TĂNASE

Constantin
SEBEȘANU

Director
General,
BVB
(confirmat)

CEO Impact
Developer &
Contractor
(confirmat)

Nicu
MARCU

Vicepreşedinte,
Comisia pt buget,
finanţe şi bănci,
Camera
Deputaților
(confirmat)

RaduROŞCA
Vicepreşedintele
Directoratului,
Director General
Adjunct,
SIF Transilvania
(confirmat)

Președinte,
Autoritatea de
Supraveghere
Financiară (tbc)

Cristian
AGALOPOL

Securities
Services Head
pentru Europa
Centrală, Citibank
(confirmat)
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SPEAKERI
Monica
IVAN
Director
General, BRK
Financial
Group
(confirmat)

Călin
METEȘ

Vicepreședinte și
Director Executiv,
Franklin Templeton
Investments
România
(confirmat)

Bogdan
MAIOREANU
Analist și
comentator de
piață, eToro
(confirmat)

Horia
GUSTĂ
Președinte,
Asociația
Administratorilor
de Fonduri
(confirmat)

Marian
NĂSTASE

Eugen
COMENDANT

Iuliana
PĂNESCU

Președintele
Consiliului de
Administrație,
ALRO
(confirmat)

Chief Operational
Officer, Purcari
Wineries Group
(confirmat)

Gabriela
HÂRȚESCU

MODERATOR
Adina
ARDELEANU

MODERATOR
Daniela
ȘERBAN

Membru Fondator
Financial
Intelligence

Președinte
ARIR

Decan și COO,
Envisia Boards of Elite
(confirmat)

Head of
Treasury,
Premier Energy
(confirmat)
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AUDIENȚĂ
Public țintă
Evenimentul se adresează
reprezentanților din piața de
capital și sectoare conexe: oficiali
ai autorităților de stat, politicieni,
investitori instituționali,
administratori de fonduri, avocați,
top management de companii din
piața de capital, reprezentanti ai
băncilor, antreprenori, studenți și
tineri interesați de piața de
capital, jurnaliști și alți specialiști
din domeniu.

Social Media

Q&A

Evenimentul va atrage o audiență
mult mai largă prin transmisiunea
LIVE pe site-ul
financialintelligence.ro și
expunere pe social media.

Participanții pot trimite întrebări
pentru speakeri încă de la
înscriere, prin formularul de
înscriere de pe pagina
evenimentului

Evenimentul va fi preluat și de
parteneri ai evenimentului pe
paginile lor de social media.

Întrebările pot fi transmise și LIVE
pe pagina de Facebook Financial
Intelligence, în comentarii.
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DESPRE NOI
3 ani de FINANCIAL INTELLIGENCE

La 3 ani de la lansare, platforma de știri economice și analize financiare Financialintelligence.ro a înregistrat un trafic de 9 milioane de
afișări și 4 milioane de utilizatori.
www.financialintelligence.ro a înregistrat în ultimul an, în medie, 350.000 afișări/lună și 170.000 de utilizatori unici/lună, potrivit Google
Analytics.
51,5% din publicul Financial Intelligence este format din femei, iar 48,5% sunt bărbați. 54% dintre cititori au între 25 și 44 de ani, iar încă
18% dintre aceștia sunt persoane cu vârste cuprinse între 45-54 de ani.
Evenimentele FINANCIAL INTELLIGENCE sunt locul de întâlnire pentru investitori din România şi nu numai. Acestea au atras, până acum,
în jur de 230.000 de participanți, atât în mediul offline cât și online, reprezentarea fiind la nivel de miniștri, oficiali de stat, politicieni,
investitori, oameni de business și top management de companii.
Financial Intelligence a fost pionier, precum și inovator în domeniul evenimentelor digitale și hibrid. Ne-am adaptat rapid modelul de
business pentru a ajuta în aceste momente dificile generate de pandemie.
Lansată în septembrie 2018, platforma de știri economice și analize financiare Financialintelligence.ro s-a remarcat de la bun început în
peisajul media economic, dar și pe piața evenimentelor de business, în sectoare de interes strategic, precum energia, piața de capital,
banking sau cibersecurity.
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VĂ MULȚUMIM
Echipa Financial Intelligence
www.financialintelligence.ro

office@financialintelligence.ro
+40 762 226 323

