22 septembrie 2008

Comunicat de presă

Deschiderea şedinţei de tranzacţionare a Bursei de Valori Bucureşti din data de 22
septembrie 2008 a fost oficiată de către Nicolae Pascu, preşedinte al Consiliului de
Administraţie al STK FINANCIAL SAI SA.
Evenimentul a fost prilejuit de începerea tranzacţionării unităţilor fondului închis de
investiţii, emise de companie în Sectorul Organisme de Plasament Colectiv, Categoria
Unităţi de Fond, pe piaţa reglementată administrată de BVB.
Au luat cuvântul Stere Farmache, preşedinte şi director general, BVB, Adriana
Tănăsoiu, director general, Depozitarul Central, Radu Toia, director general – direcţia
autorizare şi reglementare, CNVM, Olimp Bărbulescu, avocat, responsabil pieţe de
capital, Boştină şi Asociaţii, Michael Bulzan, reprezentant al investitorilor.
„Listarea STK Emergent ca prim fond închis de investiţii tranzacţionat la BVB,
reprezintă o noutate pentru piaţa de capital din România şi suntem încrezători că
aceasta va deschide calea listării altor instrumente de acelaşi gen. STK Emergent,
fiind un produs financiar ce permite investitorilor să îşi diversifice plasamentele pe
două clase de active - investiţiile în acţiuni şi cele în piaţa imobiliară - reprezintă una
din modalităţile prin care investitorii îşi pot echilibra riscul prin diversificarea
portofoliului investiţional”, a declarat Stere Farmache, preşedinte şi director general
BVB.
„ Odata cu lansarea fondului şi în contextul crizei actuale a pieţelor de capital, STK a
demarat un proiect de modificare a Codului Fiscal. Scopul nostru este de a veni în
întâmpinarea iniţiativei Ministerului de Finanţe, cât şi a celorlalte autorităţi care
reglementează piaţa de capital şi de a pune la dispoziţia acestora atât cunoştinţele
noastre cât şi expertiza unor specialişti cu experienţă în redactarea unor propuneri
legislative coerente. Ne propunem să venim cu soluţii care să ducă la creşterea
lichidităţii bursiere, care să dinamizeze activitatea agenţilor economici şi care să
crească în acelaşi timp veniturile la bugetul de stat”, a declarat Nicolae Pascu,
preşedinte STK Emergent.
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