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Cornerstone Communications este o agenție cu sediul în București, România,
specializată în relații cu investitorii (IR), relații publice (PR) și consultanță în
domeniul pieței de capital. Suntem o firmă de tip boutique, care colaborează în
principal cu companii antreprenoriale din sectoare diferite ale economiei.
Înființată în ianuarie 2018, oferim servicii integrate de comunicare și consultanță de
cea mai înaltă calitate companiilor care sunt deja listate pe Bursa de Valori
București precum și întreprinderilor antreprenoriale care doresc să emită și să
listeze instrumente financiare pe BVB. În urma experienței căpătate prin
colaborarea cu fonduri de investiții locale și internaționale și instituții financiare,
avem de asemenea specializare și în comunicare financiară cu impact semnificativ.
Credem că o comunicare excepțională reprezintă piatra de temelie a oricărei afaceri
de succes. La Cornerstone, pe lângă faptul că îmbunătățim imaginea unei
companii, stabilim și condiții pentru consolidarea evaluării afacerilor clienților noștri
și contribuim la succesul tranzacțiilor realizate. De asemenea, oferim și servicii de
consultanță independente, totul pentru a maximiza succesul ofertei.
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EXPERTIZA NOASTRĂ
Serviciile Cornerstone Communications sunt bazate pe
înțelegerea profundă pe care echipa noastră o deține despre
piața de capital și pe experiența în comunicare corporativă.
Serviciile noastre se adresează antreprenorilor, companiilor
listate, celor care doresc să atragă finanțare prin mecanisme
bursiere și să-și crească astfel expunerea și prezența în
mass-media locală.
Datorită experienței acumulate activând în piața de capital,
suntem singura firmă din România care înțelege
complexitatea piețelor financiare, combinată cu experiență
relevantă în comunicare și relații publice. Beneficiind de
acest mix creativ, ajutăm companiile care își doresc să
atragă capital pentru dezvoltare printr-o comunicare
eficientă care, pe lângă beneficiile pe care le aduce
tranzacției, totodată îmbunătățește și notorietatea afacerilor.
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CONSULTANTA PIATA DE CAPITAL
O gamă largă de servicii pentru companiile care au nevoie de capital, care doresc să
se listeze sau au inițiat deja acest proces pentru acțiuni sau obligațiuni, ce include
construirea imaginii în piață a companiei, pregătirea documentației necesare
(memorandum/prospect, prezentare de IR), identificarea și stabilirea de întâlniri cu
investitori (atât individuali cât și instituționali), menținerea relațiilor cu mass-media
precum și asigurarea respectării pe deplin a cerințelor post-listare.

RELATII CU INVESTITORII
Servicii pentru companiile listate care urmăresc să îmbunătățească, pe termen lung,
evaluarea companiei prin integrarea celor mai bune practici în relațiile cu investitorii,
raportare, guvernanța corporativă și comunicarea cu acționarii. Pachetul nostru de
IR include, de asemenea, o gamă largă de servicii de relații publice care creează
notorietate în rândul investitorilor actuali și potențiali și ajută la formarea unei
percepții pozitive în piață.

5

4

ECHIPA CORNERSTONE

Zuzanna Kurek
Fondator & IR Manager

Anterior Director al Departamentului
de Business Development &
Marketing în cadul Bursei de Valori
București. Colaborează cu investitori
și antreprenori români din 2014.
Membru al Consiliului de Administrație
al Norofert SA.

Timea Bereczki
Corporate Communications Manager

Anterior reporter, prezentatoare știri,
gazdă de show-uri și producător TV cu
experiență în colaborarea cu canalele
de televiziune cheie din România ProTV, DIGI24, TVR și Realitatea.

Andreea Tanase
Project Manager

Anterior asistent relații cu investitorii
și relații publice în cadrul Bursei de
Valori București, specializată în
organizarea de evenimente, social
media și realizarea de proiecte
speciale.
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CORNERSTONE – CONSULTANTUL TAU AUTORIZAT
SERVICII LISTARE
•
•
•
•
•
•
•

Realizarea de due diligence ;
Pregătirea memorandumului, a prezentării pentru investitori și a documentației suport;
Asistarea emitentului în pregătirea unei evaluări de piață estimative;
Consultanță independentă în piața de capital și atragere de finanțare;
Identificarea potențialilor investitori interesați;
Suport oferit emitentului în relațiile cu BVB, ASF, Depozitarul Central;
Servicii de relații publice și pregătirea strategiei de comunicare.

SERVICII POST-LISTARE ȘI RELAȚII CU INVESTITORII
•
•
•
•
•
•

Asistență în pregătirea rapoartelor financiare (trimestriale, semestriale, anuale);
Respectarea obligațiilor de raportare continuă;
Suport oferit emitentului pentru funcția de relații cu investitorii;
Asistență pentru respectarea guvernanței corporative;
Servicii de relații publice complimentare;
Consultanță constantă în piața de capital.
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DE CE SA INVESTESTI IN
RELATIA CU INVESTITORII (IR)?
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• Criteriile care influențează evaluările companiilor s-au schimbat de-a lungul timpului, și pe lângă cifre și
nivelul transparenței, în prezent sunt luate în considere și calitatea comunicării, deschiderea față de
investitori și viabilitatea poveștii companiei. Acest lucru este deosebit de important în momentele de
recesiune când companiile care comunică proactiv cu investitorii sunt în general primele care se
recuperează.
• Pe măsură ce concurența pentru capital se intensifică, emitenții trebuie să arate că experiența și implicarea
acționarilor în viața companiei sunt vitale. Astfel, este crucială o interacțiune proactivă cu analiștii, jurnaliștii
și investitorii instituționali și individuali.
• Dacă nu vă definiți povestea și nu vă calculați cifrele, o vor face stakeholderii și jurnaliștii în locul
dumneavoastră și în acest fel nu veți avea controlul asupra informațiilor respective. De aceea, este important
să fiți cel care ia inițiativa în crearea imaginii și a poveștii și aici vă putem ajuta printr-o comunicare de
calitate.
• Cu un IR excepțional și eficient, compania câștigă aproape instantaneu și un PR adecvat și reputație bună. Iar
la Cornerstone vă oferim ambele servicii integrate.
• În timp ce un IR de calitate poate ține loc și de PR., PR-ul nu va putea niciodată să înlocuiască IR-ul. Cu toate
acestea, jurnaliștii sunt la fel de esențiali ca analiștii și investitorii, deoarece sunt al doilea cel mai important
judecător independent al afacerii dumneavoastră. De aceea, este foarte important ca IR-ul să să fie aliniat cu
obiectivele de PR, iar în acest scop avem un membru dedicat al echipei noastre, specializat exclusiv în
comunicare corporativă și relații publice, care se va asigura ca interesele dumneavoastră să fie întotdeauna
aliniate.
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DE CE SA COLABOREZI CU CORNERSTONE?
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Nu există nimic care să înlocuiască experiența acumulată, iar la Cornerstone:
•

Deținem o înțelegere profundă a pieței locale de capital, parte din echipa Cornerstone lucrând anterior în cadrul Bursei de Valori București. Cunoaștem
piața de capital locală si vă putem ajuta să construiți cea mai bună echipă pentru tranzacția dumneavoastră și să vă prezentăm în timp util investitorilor
importanți.

•

Din 2018, am consiliat antreprenori să atragă între 1 milion de lei până la 35 de milioane de euro prin intermediul pieței de capital, prin emisiuni de
obligațiuni sau acțiuni.

•

Colaborăm cu companii care au atât acțiuni, cât și obligațiuni listate pe Piața Principală sau pe SMT, de aceea, cunoaștem regulile și reglementările
aplicabile pe piață. Am asistat companii de toate formele și dimensiunile în procesul tranziție de la companii private la companii publice.

•

Am dezvoltat strategii de comunicare de succes și am consolidat reputația în presă și în rândul investitorilor într-un timp foarte scurt pentru companii
care nu au fost anterior în atenția mass-mediei. Avem o relație bună cu jurnaliștii ce acoperă subiecte legate de piața de capital atât în presa scrisă cât
și în TV, radio, mass-media și platforme online.

•

Am asistat la pregătirea de rapoarte curente și trimestriale, am organizat zile ale investitorilor, am conceput sau revizuit coduri de guvernanță
corporativă, am asistat în ședințe ale Consiliilor de Administrație, precum și am ajutat la organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor - experiență ce
ne determină să fim mult mai mult decât o simplă agenție de comunicare. Datorită faptului că oferim și servicii de PR clasic, aveți în noi un partener
care vă sfătuiește cu privire la tot ceea ce are legătură cu activitatea pe piața de capital - începând de la raportare și terminând cu modalitatea de
comunicare corectă cu investitorii. Serviciile noastre includ acces la piața de capital, finanțe, comunicare, guvernanță corporativă, strategie de afaceri și
consultanță în PR, toate oferite sub o taxă lunară fixă.
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Contact:

Sediu:

Zuzanna Kurek
Fondator
Cornerstone Communications
zuzanna.kurek@cornerstone-comm.ro
+40 742 431 111

Strada Barbu Vacarescu 201
Globalworth Tower, etaj 19
020276, Sector 2
București, Romania
www.cornerstone-comm.ro

