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Diana Ispas, Partener Bondoc & Asociații, speaker la al doilea Forum anual

organizat de Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din România

15 speakeri locali și internaționali, manageri de top ai celor mai mari companii românești, specialiști în

finanțe, comunicare și administrarea afacerilor, vor discuta în cadrul celui de-al doilea Forum annual

organizat de Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din România (ARIR), lecțiile învațate în

ultimele saptamâni și viziunea lor despre viitor. 

Printre aceștia va fi și Diana Ispas, partener Bondoc & Asociații, care va avea o intervenție în panelul referitor la

”Atragerea finanțelor și adaptarea la noul cadru legal”, alaturi de Andreia Stanciu, Head of ACCA South-Eastern

Europe și Sergiu Neguț, Serial Business Angel.

Aceasta secțiune va aborda caile prin care se pot finanța companiile, luând în considerare cadrul actual, și vor

vorbi despre provocarile legale întâlnite în noul context. Vorbitorii vor analiza impactul crizei economice și

raspunsurile companiilor la noile cerințe legale.

Evenimentul se va desfașura în data de 28 mai 2020, online, începând cu ora 9.30 și  este dedicat companiilor

active în România interesate de aplicarea celor mai bune standarde de guvernanța corporativa și economica,

performanța în comunicarea cu investitorii, transparența și responsabilitate în comunitatea în care activeaza.

Pentru a se alatura evenimentului, cei interesați se pot înregistra aici.

Diana Ispas, partener al firmei Bondoc & Asociatii, este avocat cu peste 15 ani de experiența, activitatea sa

concentrându-se pe finanțarea bancara și prin piețe de capital (credite bancare sindicalizate, emisiuni de obligațiuni

corporative și municipale samd), public M&A, consultanța pe aspecte de reglementare pentru întregul spectru al

legislației privind serviciile financiare (servicii de plata, bani electronici, asigurari, fonduri de pensii), precum și

guvernanța corporativa. Diana contribuie activ la îmbunatațirea cadrului legislativ actual, în special în industria

bancara, a piețelor de capital și a fondurilor de investiții.

Ea a fost evidențiat constant în ultimii ani ca Leading Lawyer în Banking, Capital Markets și Mergers &

Acquisitions (IFLR 1000 Financial & Corporate, 2015 - 2020) fiind considerata de catre analiștii independenți

drept „pragmatica și orientata spre soluții”, cu „bune aptitudini de negociere” (Chambers & Partners, 2018).
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