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1. El dia 7 de febrer va tenir
lloc, a la Sala d’Actes de la
Borsa de Barcelona, la sessió “Perspectives de mercat 2019”, organitzada per
Banca March. La sessió va
ser impartida per l’equip de
Productes i Estratègies de
Mercats de Banca March i
va
comptar
amb
la
col·laboració de la Borsa de
Barcelona.
A la ponència hi varen assistir: el Sr. Joan Bonet, Director d’Estratègia de Banca
March, el Sr. Carlos Andrés,
Director de Gestió i Assessorament de Banca March i el
Sr. Juan Antonio Roche, Director l’Àrea de productes de
Banca March.
2. El passat 18 de febrer
de 2019, el Protector de
l'Inversor de la Borsa de
Barcelona, Jaume Ruiz
Cabrero, va elevar al Consell d'Administració de la
Borsa de Barcelona la
MEMÒRIA ANUAL corresponent a l'any 2018, en
compliment de art. 5, d /, del
seu Reglament, en el qual
es destaca el reduït nombre
de queixes en l'últim exercici. El Sr. Ruiz Cabrero ostenta el càrrec des l'1 de
desembre del 2016.
3. El passat 26 de febrer es
va dur a terme la primera
edició de les Jornades
Universitàries de Borsa
amb la Universitat Abat
Oliba CEU. Unes sessions
organitzades en el marc de
col·laboració de la Borsa de

Barcelona amb centres de
formació per difondre el coneixement financer. En la
primera part de la jornada
els assistents van realitzar
una visita guiada pel parquet de la Borsa de Barcelona a càrrec del Sr. Guillem
Font Llacay, membre del
Servei d’Estudis, durant la
qual es va fer una extensa
introducció als mercats financers i es va parlar sobre
la seva importància en el
desenvolupament econòmic.
Seguidament, al Saló d'Actes de la Borsa de Barcelona, es van presentar les
eines digitals a disposició
del públic que ofereix Grup
BME i es va realitzar una
conferència en la qual es
van presentar en profunditat
els cinc principals reptes als
quals s’enfronta el món.
Les ponències van anar a
càrrec del Sr. Jaume Carbonell, responsable del Servei
d'Estudis i del Sr. Damià
Rey Miró, responsable d'Anàlisi de Mercat.
En la segona sessió, que va
tenir lloc a la Universitat
Abat Oliba CEU, es va realitzar una competició de trading per aprofundir en el
funcionament de mercat.
4. El dia 26 de febrer va
tenir lloc, al Saló d’Actes de
la Borsa de Barcelona, el
quaranta-dosè
Esmorzar
“Mercat
Financiapyme”,
una trobada en la qual es
van aplegar entitats financeres nacionals i internacionals
amb voluntat i capacitat de

finançar
l’activitat
d’empreses PIME. Aquest
acte va estar organitzat per
Pimec, la Patronal de les
micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya, amb la
col·laboració, entre d’altres,
de la Borsa de Barcelona, el
Mercat Alternatiu Borsari
(MAB) i l’ Institut Català de
Finances (ICF).
Després de la benvinguda a
càrrec del Sr. Josep Maria
Antúnez, Director General
de la Borsa de Barcelona,
va procedir la presentació
del “Mercat Financiapyme” a
càrrec del Sr. Fran de la
Torre, Director del Departament de Consultoria Estratègica i Finançament Empresarial de PIMEC i del Sr. José
Carlos García de Quevedo,
President de l’ Institut de
Crèdit Oficial, ICO. En el
marc d’aquesta trobada, es
van presentar, davant els
inversors les empreses seleccionades.
5. El dia 28 de febrer, va
tenir lloc, al Saló d'Actes de
la Borsa de Barcelona, la
presentació dels Resultats
de l'any, així com dels
seus projectes, de Ciments Molins. L'acte va
anar a càrrec del Sr. Juan
Molins Amat, President de
la companyia, del Sr. Julio
Rodríguez Izquierdo, Conseller Delegat i del Sr. Carlos Martínez Ferrer, Director
Corporatiu.

6. Operacions sobre valors cotitzats
Durant el mes de febrer han tingut lloc les següents operacions sobre valors cotitzats: Exclusió de cotització de Papeles y Cartones de Europa, S.A. (Eur opac) el
20/02/2019; OPA de Mazuelo Holding, S.L. sobre Barón de Ley, S.A. el 20/02/2019.
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