
 

 
 

 

 

FinMedia și revista Piața Financiară organizează in data de 4 aprilie 2023 la Hotel 
Ramada North din București, sala Diamond, cea de a doua ediție a evenimentului 
dedicat pieței de capital, cu titlul “Piața de capital: 2023, încă o demonstrație de 
reziliență”. 

 

Evenimentul urmărește să facă un bilanț al pieței de capital, dar și să creioneze o 
perspectivă cu privire la potențiala sa evoluție în următorii ani. După un 2022 dificil, an 
ce a adus o performanță moderată în condițiile creșterii inflației și dobânzilor punând 
o presiune puternică atât în ceea ce privește scăderea prețurilor obligațiunilor, precum 
și a ajustării evaluării companiilor listate, vom discuta cu profesioniști ai pieței cum se 
poate explica performanța mai bună a indicilor BVB raportat la alte piețe din regiune,  
despre principalele provocări aduse de anul 2023 sau despre cum ar arăta 
oportunitățile de investiție de la BVB din punctul investitorilor instituționali. Vom 
dezbate și modul în care se prezintă performanțele fondurilor de pensii obligatorii și 
opționale la final de 2022 și care ar trebui să fie așteptările realiste ale investitorilor în 
acest segment. Ulterior, vom atinge perspctivele de atragere ale unor noi emitenți la 
BVB, cum arată piața AERO în prezent și cum am putea avea companii 
antreprenoriale cu capital privat listate la BVB în următorul an. Nu vom închide 
evenimentul fără a atinge un subiect de maximă importanță în acest an și anume 
implementarea Contrapărții Centrale, instituție vitală pentru dezvoltarea pieței de 
capital din București prin dezvoltarea pieței derivatelor și în ce măsură există riscul ca 
instituția Contrapărții Centrale să nu devină operațională nici în acest an. 

 

Concluzionând, vă așteptăm alături de noi să dezbatem aceste teme de real interes 
și maximă importanță pentru un domeniu esențial, piața de capital românească, totul 
în data de 4 aprilie la evenimentul organizat de Finmedia și Piața Financiară. 
  



Teme abordate în cadrul evenimentului: 

 Provocări pentru piețele de acțiuni și obligațiuni în 2023. Cum ar putea evolua 
Bursa de Valori București, în contextual vizibilității reduse, atât în cee ace 
privește dinamica piețelor financiare, cât și prin prisma evoluțiilor din economiile 
dezvoltate și cea a României 

 Care vor fi principalele schimbări din domeniul reglementării ce vor influența 
piața în acest an 

 Perspective privind listarea unor noi emitenți de acțiuni și obligațiuni la BVB în 
anul 2023, dar și în anii următori. Experiența companiilor antreprenoriale listate 
pe piața AERO  

 Implementarea în acest an a instituției Contrapărții Centrale și impactul acupra 
BVB al acestei dezvoltări instituționale. Instrumente financiare derivate ce 
urmează să fie lansate și impactul operaționalizării acestora asupra creșterii 
lichidității pieței de acțiuni 

 Experința listării la BVB prin IPO - oferta publică inițială – impactul asumării 
statului de companie publică, impactul sumelor atrase de la investitori în ceea 
ce privește dezvoltarea companiilor ce au făcut acest pas 

 

Agenda evenimentului 

10.30 – 11.00 – Wellcome coffee 

11.00 – 12.25 – Panel I – Evoluția Bursei de Valori. Perspectiva investitorilor 
instituționali 

Moderator: Cristian Tudorescu, Expert Piețe de Capital 

Speakeri: 

Mihai Precup, Secretar de Stat Ministerul Finanțelor, Radu Hanga, Președinte BVB,  
Horia Gusta, Președinte AAF, Irina Neacșu, Director Executiv Corporate Finance BRD-
GSG, Mihnea Bărbulescu, Director Executiv, Erste AM, Alexandru Combei, Director de 
Investiții BRD AM  

12.35 – 14.00 – Panel II – Mai atrag companiile capital în 2023? 

Moderator: Cristian Tudorescu, Expert Piețe de Capital 

Speakeri: 

Dan Popovici, Director General OTP AM, Daniela Secară, Director General BT Capital 
Partners, Cosmin Baiu, Director General Adjunct Chimcomplex, Constantin Sebeșanu, 
CEO Impact Developer & Contractor SA, Gabriel Țecheră, Director Guvernanță 
Corporativă și Relații Investitori TTS SA, Tony Romani, Membru Consiliul Director ARIR, 
Partener INVENIO Partners 

14.00 – Închiderea evenimentului. Networking Lunch 


