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Carpathia Capital inwestuje w spółkęMoto44 Sp. z o.o.

Kapitalizacja giełdy [2015]:

Rumunia: 33,09 mld EUR

Polska: 254,19 mld EUR

Liczba spółek [2015]:

Rumunia: 363

Główny rynek: 84

AeRO: 279*

Polska: 905

Główny rynek: 487

NewConnect: 418

Stopy zwrotu:

Rumunia: BET

2013 r: 26,10%

2014 r: 9,07%

2015 r: -1,14%

P/E 6,72x**

Polska: WIG20

2013 r: -7,05%

2014 r: -3,54%

2015 r: -19,72%

P/E 11,85x

Rumunia - giełda

Populacja:

Rumunia: 21,73 mln

Polska: 38,35 mln

Waluta: Lej (1RON=0,96PLN)

Organizacje gospodarcze: UE, WTO

PKB (nominalnie): (2014 r.)

Rumunia: 199,0 mld USD

Polska: 548,0 mld USD

PKB (% r/r): (2014 r.)

Rumunia: 2,8%

Polska: 3,4%

Inflacja: (2014 r.)

Rumunia: 1,4%

Polska: 0,1%

Stopa bezrobocia: (2014 r.)

Rumunia: 6,8%

Polska: 9,0%

*5 to nowe spółki, 274 przeniosło swoje notowania z rynku RASDAQ
**Reuters

Carpathia Capital poinformowała w raporcie bieżącym nr 1/2016 o kolejnej inwestycji kapitałowej. W dniu 5
stycznia 2016 r. Carpathia Capital otrzymała informację o przydziale obligacji Moto44 Sp. z o.o. Zgodnie z
zawartą umową, Carpathia Capital nabyła 500 (pięćset) obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 PLN
(wartość nominalna 1 obligacji to 1.000,00 PLN). Cena nabycia za gotówkę 500 (pięćset) obligacji Moto44
wyniosła 500.000 PLN.

Świadczenia wynikające z obligacji obejmują wypłatę odsetek w wysokości 7% w skali roku oraz uprawnienie
Obligatariusza (Carpathia Capital S.A.) do zażądania zapłaty poprzez konwersję zobowiązań spółki Moto44 na
udziały lub akcje posiadające 12,5% udział w kapitale zakładowym spółki. Termin wykupu został określony na
21 grudzień 2016 r.

Intencją stron jest wprowadzenie akcji spółki powstałej po przekształceniu Moto44 w spółkę akcyjną do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w Polsce na przełomie roku 2016 i 2017.

Spółka Moto44 działa w sektorze motoryzacyjnym i od 2013 r. prowadzi sprzedaż i serwis motocykli nowych i
używanych w Polsce. W 2014 r., pierwszym pełnym roku sprzedaży motocykli, spółka osiągnęła poziom
przychodów ze sprzedaży równy 4,18 mln PLN, zysk z działalności operacyjnej w wysokości 0,20 mln PLN oraz
zysk netto 0,15mln PLN.
Zgodnie z umową inwestycyjną Moto44 zakłada osiągnięcie w 2015 r. przychodów ze sprzedaży na poziomie
nie mniejszym niż 8,0 mln PLN, zysku z działalności operacyjnej w wysokości nie mniejszej niż 0,47 mln PLN oraz
zysku netto nie niższego niż 0,35 mln PLN. Natomiast w 2016 r. zakładane jest osiągnięcie przychodów ze
sprzedaży na poziomie nie mniejszym niż 12,0 mln PLN, zysku z działalności operacyjnej w wysokości nie
mniejszej niż 0,72 mln PLN oraz zysku netto nie niższego niż 0,60 mln PLN. W przypadku nie wypełnienia przez
Moto44 opisanych powyżej założeń, Carpathia Capital będzie miała prawo do objęcia dodatkowych akcji
Emitenta, niezależnie od wykorzystania prawa do konwersji.

Celem emisji jest zwiększenie kapitału obrotowego Moto44 w celu powiększenia oferty handlowej spółki w
zakresie motocykli używanych. Moto44 planuje budowę w 2016 roku nowoczesnego salonu motocykli nowych
i używanych wraz z rozbudowanym zapleczem serwisowym.

Spółka jest dilerem marek: TRIUMPH, APRILIA, MV AGUSTA, HUSQVARNA i MOTO GUZZI, dla których zapewnia
autoryzowane usługi serwisowe. Łącznie spółka posiada w ofercie handlowej kilkadziesiąt marek motocykli.
Moto44 prowadzi również sprzedaż profesjonalnej odzieży motocyklowej firmy DAINESE oraz profesjonalnych
akcesoriów zwiększających bezpieczeństwo.


