
 

 

 

 

 

 

 
 

Bucureşti, 9 noiembrie 2010 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI ESTE INCLUSĂ ÎN INDICELE FTSE MONDO 
VISIONE EXCHANGES INDEX 

 
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) este inclusă în indicele FTSE Mondo Visione Exchanges 
Index începând de azi, 9 noiembrie 2010.   
 
FTSE Mondo Visione Exchanges Index este un indice dezvoltat în parteneriat de către FTSE 
Group, dezvoltatorul global de indici, şi Mondo Visione, editorul „Handbook of World Stock, 
Derivative and Commodity Exchanges”.   
 
FTSE Mondo Visione Exchanges Index este primul indice din lume ce reflectă evoluţia 
preţului burselor listate şi al altor platforme de tranzacţionare (trading venues).  Indicele 
permite investitorilor internaţionali să urmărească atât acţiunile individuale din coşul 
indicelui, cât şi intregul sector. De asemenea, indicele permite conducerii burselor listate să 
işi evalueze performanţa. FTSE Mondo Visione Exchanges Index aduce in prim-planul pieţei 
acest sector important. Începând de astăzi, BVB se alătură următoarelor burse listate, 
companii membre ale indicelui:   
 

Nume Ţara 

ASX Australia 

BM&F Bovespa Brazilia 

Bolsa Mexicana de Valores SA Mexic 

Bolsas Y Mercados Espanoles Spania 

Bursa Malaysia Malaezia 

CME Group SUA 

Deutsche Bourse AG Germania 

HELLENIC EXCHANGES SA Grecia 

HKEX Hong Kong 

IntercontinentalExchange SUA 

JSE Africa de Sud 

London Stock Exchange Group Marea Britanie 

NASDAQ OMX Group SUA 

NYSE Euronext SUA 

NZX Noua Zeelandă 

Philippine Stock Exchange Filipine 



 

SGX Singapore 

TMX Group Canada 

 

DESPRE BURSA DE VALORI BUCUREŞTI  

Bursa de Valori Bucureşti este cea mai importantă entitate privată a pieţei de capital 
româneşti, pe pieţele administrate de BVB fiind listate unele dintre cele mai importante 
companii locale.  În 8 iunie 2010, BVB şi-a listat acţiunile pe propria piaţă reglementată.   

Informaţii complete despre emitentul BVB sunt disponibile accesând site-ul 
www.listareabvb.ro sau secţiunea dedicată Relaţiei cu Investitorii de pe site-ul BVB 
www.bvb.ro/Investors.   

   

DESPRE MONDO VISIONE 

Mondo Visione este un furnizor important  de informaţii în ceea ce priveşte bursele de valori 
şi platformele de tranzacţionare.  Începând cu 1991, Mondo Visione oferă participanţilor la 
piaţă care efectuează operaţiuni şi investesc pe pieţele globale informaţii sigure si actualizate, 
accesibile în formă tipărită sau online.   
 
Compania organizează de asemenea conferinţe şi evenimente unde profesionişti din domeniul 
pieţei de capital pot face schimb de idei şi experienţă cu colegi, autorităţi de reglementare, 
furnizori de sisteme, reprezentanţi ai mediului academic şi jurnalişti.   
 
Mondo Visione publică “Handbook of World Stock, Derivative and Commodity Exchanges”, 
ce oferă informaţii de tranzacţionare, decontare, precum şi informaţii corporative pentru 250 
de burse din peste 100 de ţări.  “Handbook of World Stock, Derivative and Commodity 
Exchanges” apare anual şi este disponibilă atât în versiune tipărită, cât şi online.   
 
 Mai  multe informaţii sunt disponibile pe site-ul www.mondovisione.com. 
   
   

DEPARTAMENTUL MARKETING ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 
  


