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International Institute of Business Valuers 
prezintă webinar-ul 

 Instrumente Financiare  
 
 
Toronto, CANADA, 3 octombrie 2019 – iiBV, în colaborare cu International Valuation Standards 
Council, (IVSC), Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) și American Society of Appraisers 
(ASA), este încântat să prezinte „Evaluarea instrumentelor financiare” anunțând prezența într-un 
panel global a unor experți internaționali de renume: Justin Burchett, Managing Director, Stout 
New York, Srividya Gopalakrishnan, Managing Director și Southeast Asia Leader, Duff & Phelps, 
Singapore, Kumar Dasgupta, Technical Director of Financial Instruments, IVSC London și Nicolas 
Burdeau, Partner, Deloitte, Paris. Moderat de Michael Badham, iiBV Executive Director, acest 
webinar explorează complexitatea instrumentelor financiare la nivel global. După ce va urmări 
acest webinar cursantul va putea răspunde unor întrebări precum: 

• Care sunt scopurile și planurile Comisiei pentru instrumente financiare a IVSC în ceea 
ce privește standardele de evaluare pentru instrumente financiare? 

• Care este stadiul curent al reglementărilor și ghidurilor cu referire la evaluarea 
instrumentelor financiare în întreaga lume?  

• Aspecte, teme și tehnici curente folosite în evaluarea instrumentelor financiare  

„Prin oferirea unei înțelegeri mai bune a evaluării instrumentelor financiare profesioniștilor, se 
întărește încrederea în tranzacții, investiții și economie. Acesta este un webinar excelent și 
așteptăm cu nerăbdare să lucrăm din nou cu partenerii noștri” declară Neil Shah, Managing 
Director RICS în SUA. „Aceasta reprezintă o colaborare de excepție între ASA, RICS, IVSC și iiBV, 
ajutându-i pe profesioniștii noștri să fie conectați la cele mai bune practici la nivel internațional.” 
spune Johnnie White, CEO/Executive Vice President ASA. „Suntem încântați să contribuim la 
seriile de webinar-ii organizate de iiBV și să ajutăm la creșterea recunoașterii celor mai noi aspecte 
în domeniul evaluării instrumentelor financiare. Aceasta este o temă importantă pentru profesia 
de evaluator la nivel global și acest webinar oferă un context bun pentru discuții și dezbateri 
viitoare pe această temă” spune Nick Talbot, Chief Executive, IVSC. 
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Webinar-iile iiBV prezintă viziunea profesionistă a unora dintre cei mai experimentați practicieni 
în evaluarea afacerii din lume în ceea ce privește aspectele de actualitate cu care se confruntă 
profesia. Puteți accesa acest webinar, dar și multe alte webinar-ii gratuite, vizitând pagina de web 
iiBV Webinars: https://iibv.org/iibv-webinars-2/ 

 

DESPRE iiBV 
 
iiBV, împreună cu membrii săi - organizații de evaluatori - îndrumă profesia de evaluator de 
întreprinderi la nivel global prin organizarea de cursuri de evaluare a afacerii și elaborarea unor 
materiale de curs la cel mai înalt standard, promovând etica și standardele profesionale, 
facilitând schimbul de informații și idei și încurajând cooperarea și comunicarea între evaluatorii 
de întreprinderi și organizații. În 2017 iiBV a început să ofere cursuri online, într-un format 
modular self-study. 

DESPRE RICS 

Noi suntem RICS. Tot ce facem este conceput pentru a genera o schimbare pozitivă în mediile 
construite sau naturale.  

Prin standardele noastre respectate la nivel global, guvernând evoluția profesiei și prin 
informațiile și datele noastre de încredere, promovăm și asigurăm cele mai înalte standarde 
profesionale pentru dezvoltarea și managementul terenurilor, al proprietăților imobiliare, 
construcțiilor și infrastructurii. 

Munca noastră alături de alți colaboratori conferă un fundament pentru piețe mai sigure, 
dezvoltă locuri mai bune pentru a trăi și a munci și reprezintă o forță pentru un impact social 
pozitiv.   

RICS.org/join  

DESPRE ASA 

The American Society of Appraisers este o organizație internațională multi-disciplinară, non-
profit, de profesioniști evaluatori, reprezentând specializările: Verificarea și managementul 
evaluării, Evaluarea întreprinderilor, Pietre prețioase și bijuterii, Mașini și bunuri tehnice 
specializate, Bunuri mobile și Proprietăți imobiliare. Misiunea noastră este de a întări încrederea 
publicului în membrii noștri și în profesia de evaluator prin conformitatea cu cele mai înalte 
standarde de etică și profesionale.   

https://www.appraisers.org/Home 
 

 
Contact 
Michael Badham, Executive Director 
International Institute of Business Valuers (iiBV) 
Phone: (416) 407-4324 
Email: michaelbadham@iibv.org 
Website: www.iibv.org 

https://www.appraisers.org/Home
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