
I cu 

19 noiembrie 2010

Comunicat de presă
Emitentul BVB a participat la un roadshow internaţional

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a participat pe 17 şi 18 noiembrie, la Londra, în calitate de 
companie listată, la un roadshow internaţional. Scopul acestui eveniment a fost de a face 
cunoscute performanţele şi perspectivele societăţii Bursa de Valori Bucureşti şi de a se alinia 
practicilor internaţionale în ce priveşte Relaţia cu Investitorii.

Din partea BVB au fost prezenţi Valentin Ionescu, Director General BVB, şi Ciprian Zah, 
Vicepreşedinte BVB. Pe parcursul celor 2 zile au avut loc întâlniri cu reprezentanţii London 
Stock Exchange, JP Morgan, Blackrock, Nomura, Charlemagne, Esemplia, Armajaro, Wood 
and Co şi GLG.

“Evenimentul de la Londra marchează debutul unei noi relaţii a BVB cu investitorii săi. 
Participarea la acest roadshow internaţional aduce BVB în faţa unor investitori de talie 
mondială ceea ce confirmă determinarea Bursei de Valori Bucureşti de a face faţă unor 
cerinţe de transparenţă şi eficienţă mai mari”, a declarat Valentin Ionescu, Director General 
BVB.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing şi Comunicare a 
Bursei de Valori Bucureşti: comunicare@bvb.ro
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