FOREIGN INVESTORS COUNCIL
CONSILIUL INVESTITORILOR STRAINI

COMUNICAT DE PRESĂ
FIC are un nou Comitet Director
București, 15 mai 2013 – Consiliul Investitorilor Străini (FIC) a organizat ieri Adunarea Generală
anuală. Cu această ocazie, a fost lansată Cartea Albă 2013, intitulată „Viitorul începe acum” şi au fost
aleşi membrii noului Comitet Director.
Noua ediţie a Cărţii Albe detaliază principiile care guvernează activitatea Consiliul Investitorilor
Străini – transparenţă şi predictibilitate. Documentul este o foaie de parcurs în care sunt enumerate
atât activităţile pe care FIC urmează să le organizeze în următorii doi ani, cât şi o serie de priorităţi şi
recomandări menite a îmbunătăţi climatul de afaceri din România în beneficiul întregii comunităţi de
afaceri. Prin intermediul Grupurilor de Lucru, FIC a formulat permanent un număr important de
recomandări şi programe care să transforme climatul investiţional local într-unul atractiv pentru
investitorii importanţi.
Reprezentanţii celor 124 de companii membre FIC şi-au ales ieri noul Comitet Director. Cei 15
membri ai Comitetului, al căror mandat este pentru o perioadă de un an, în ordine alfabetică sunt:
Numele

Compania

Sectorul de activitate

Daniel Anghel

PricewaterhouseCoopers

Servicii specializate

Mihai Bogza

Bancpost

Bănci

Radu Enache

Hewlett-Packard

IT

Jean-Francois
Fallacher

Orange

Mariana Gheorghe

OMV Petrom

Steven van
Groningen

Raiffeisen Bank

Andrew Highcock

Ursus Breweries

Producţie băuturi

James Hyslop

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare

Bănci

Monica Iavorschi

Arctic

Producţie electrocasnice

Farrukh Khan

Deloitte

Servicii specializate

Mişu Negriţoiu

ING Bank

Bănci
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Pascal Prigent

GlaxoSmithKline

Industria farmaceutică

Veronica Savanciuc

Lowe & Partners Group

Publicitate

Eric Stab

GDF Suez Energy

Energie

Şerban Toader

KPMG

Servicii specializate

Noul Comitet Director va continua să susţină dialogul dintre investitori, instituţiile abilitate ale
statului la nivel central şi local precum şi organizaţiile neguvernamentale, având drept obiectiv
creşterea economică sustenabilă pe termen mediu şi lung.
Domnul Steven van Groningen, care îşi va încheia cel de-al doilea mandat consecutiv de Preşedinte
al FIC în luna iunie a acestui an, a mulţumit tuturor membrilor asociaţiei pentru timpul alocat şi
contributia la proiectele comune şi pentru activitatea susţinută pe parcursul ultimilor doi ani.
Carţii Albă 2013 „Viitorul începe acum” sunt disponibile pe site-ul FIC: www.fic.ro.
Consiliul Investitorilor Străini (FIC) este asociaţia celor mai importanţi investitori străini din România.
FIC a fost înfiinţat în 1997 când și-a început activitatea cu 25 de companii membre.
În prezent numără 124 de companii membre, ale căror investiţii cumulate reprezintă aproximativ 35
miliarde EUR, adică aproape două treimi din totalul investiţiilor străine directe realizate în România
din 1990 până în prezent.
Componenţa FIC include companii care furnizează economiei românești o varietate de bunuri și
servicii, care au creat aproape 200.000 de locuri de muncă directe şi indirecte pentru economia
româneasca.
În Top 10 cele mai mari companii după cifra de afaceri, opt companii sunt membre FIC, iar 37
companii membre sunt incluse în Top 100 – conform raportului “Major Companies in Romania”dat
publicităţii în 2012 de către IBP.
Din doi in doi ani, FIC publică Cartea Albă, care conţine o analiză generală şi cuprinzătoare a
climatului investiţional din România, precum şi o serie de recomandări specifice pentru
îmbunătăţirea mediului de afaceri. Carte Albă este rezultatul unor contribuţii importante din partea
membrilor FIC, a directorilor, a Bordului, grupurilor de lucru şi a personalului permanent, constând în
timp, resurse şi efort.
Foreign Investors Council (FIC) – www.fic.ro
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