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Grupul de presă BURSA, în parteneriat cu Asociaţia Brokerilor,organizează videoconferinţa “Piaţa de capital în timpul pandemiei COVID-19 –
Prejudicii şi oportunităţi”, în data de 25 iunie 2020, începând cu ora 10:30.Evenimentul va putea fi urmărit, în direct, pe site-ul www.bursa.ro,contul de Facebook al ziarului BURSA şi pe canalul de YouTube.

VIDEOCONFERINȚA BURSA
Piaţa de capital în timpul pandemiei COVID-19– Prejudicii şi oportunităţi –
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Din agenda videoconferinței• Efectele pandemiei Covid 19 asupra pieţei de capital;• Problemele supravegherii pieţei de capital;• Mecanismele bursiere – instrumente ale finanţării economiei în lumea post-COVID;• Listarea participaţiilor minoritare ale companiilor de stat: "ameninţare faţă de interesele naţionale economice" sau
"cadru în care companiile să devină mai performante, să câştige vizibilitate sporită pentru mediul de afaceri şi să
contribuie la o creştere economică sustenabilă în ţara noastră“;• Proiectului Fondului Suveran de Investiţii în noua realitate economică şi socială creată de pandemie;• Vânzarea şi tranzacţionarea titlurilor de stat pentru populaţie prin piaţa de capital -	 beneficii	 pentru	 bursă, populaţie,
Guvern etc;• Oportunităţile oferite investitorilor individuali de a-şi plasa economiile în instrumente financiare atractive (acţiuni ale
companiilor de stat şi private, obligaţiuni, fonduri de investiţii) atât din punctul de vedere al randamentului potenţial cât
şi al lichidităţii, faţă de alte opţiuni, cum ar fi depozitele bancare sau imobiliare;• Încurajarea populaţiei să economisescă mai mult şi să folosească instrumente de investiţii adecvate, care să crească
valoarea economiilor pe termen lung şi să asigure stabilitatea financiară;• Modelele de business şi sursele de finanţare ale afacerilor înainte şi după criza Covid-19;• Oportunităţile create de pandemie pentru digitalizarea accesului investitorilor la piaţa de capital;• Proiectele Bursei de Valori Bucureşti în contextul crizei Covid-19 -	 Contrapartea	 Centrală, creşterea numărului de
investitori, intrarea în categoria pieţelor emergente sub umbrela  MSCI.
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Speakeri propuși:
Moderator: Dan Paul, Preşedinte al Asociaţiei Brokerilor• Sebastian Burduja, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice (confirmat);• Prof. Univ Dr. Gheorghe Piperea, Managing Partner, Piperea şi Asociaţii (confirmat);• Viorel Arcaş, Preşedintele Comisiei pentru Buget finanţe, activităţi bancare şi piaţă de capital dincadrul Senatului;• Marius Budăi, Membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor şi fostMinistru al Muncii (confirmat);• Adrian Tănase, CEO al Bursei de Valori Bucureşti (confirmat);• Marius Dan, Senior Vice-President, Corporate Strategy, Franklin Templeton Investments România

(confirmat);• Horia Gustă, Preşedintele Consiliului Directoral al Asociaţiei Administratorilor de Fonduri
(confirmat);• Adrian Codirlaşu, Preşedinte, Asociaţia CFA România (confirmat);• Dan Popovici, CEO, OTP Asset Management (confirmat);• Andre Cappon, President, CBM Group, SUA (confirmat).
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Evenimentele	Grupului	de	presă BURSA

Peste 100 de evenimente organizate;Mai mult de 20.000 de participanti din: mediul de afaceri; finanţe; bănci; autorităţi publice; diplomaţi; avocaţi,consultanţi, jurnalişti.Conferinţele şi mesele rotunde sunt transmise live pe www.bursa.ro, pe reţelele de socializare, pe canalul de YouTube,relatate pe site ul www.bursa.ro şi analizate în ziarul Bursa.Comunitatea oamenilor de afaceri din România este avangarda care readuce normalitatea în economia noastră blocatăde pandemia cu Covid-19, iar organizarea reuniunilor în aceste condiţii de stare de necesitate reprezintă sarcina ziarului
BURSA, ca vehicul informaţional, organizator şi gazdă tradiţională a acestor evenimente de contact, pentru transferuldeschis de know-how, formarea de opinii, oportunităţi şi înţelegeri în afaceri, pe care le numim Conferinţele BURSA.Organizarea de acum este adaptată împrejurării stării de necesitate, astfel că reuniunea va avea loc în spaţiul virtual, încare nu ne putem contamina cu nimic altceva decât de folosul întâlnirii şi plăcerea ei.Evenimentele noastre online Managementul situaţiei de criză pentru industria energetică şi operatorii de
infrastructură critică, The Post-Pandemic World sau Băncile, în pandemie – provocări şi oportunităţi,
Antreprenoriat fără gen, “Sănătate şi FARMA – Reacţia medicală la agresiunea pandemică” s-au bucurat de un realsucces, fiind vizionate de până la 35.000 de persoane şi având un impact de aproximativ 55.000 de persoane pe reţelelede socializare.
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Grupul de presă BURSA
 Adresă: Str. Popa Tatu nr. 71, Sector 1, Bucureşti;
 E-mail: publicitate@bursa.ro;
Website: www.bursa.ro.
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