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Rumunia – warto wiedzieć

Zmieniamy rumuńską rzeczywistość
23.09.2014 r.

Zarząd INC S.A. był gościem konferencji, na której zapowiedziano otwarcie nowego rynku
kapitałowego dla MŚP w Rumunii. Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB)
Ludwik Sobolewski ogłosił, że rynek będzie nazywał się AeRO i zaznaczył, że chce by do końca roku
notowanych było na nim przynajmniej pięć firm. Na tym rynku kluczowa będzie rola
Autoryzowanych Doradców, a już wkrótce INC S.A. dołączy do ich grona.
23-24.09.2014 r.

Populacja:
Rumunia:
Polska:
Waluta:
Organizacje gospodarcze:

21,73 mln
38,35 mln

INC S.A. wystąpiła na warsztatach dla MŚP organizowanych w Bukareszcie i Cluj-Napoca. Oprócz nas
zaprezentowali się tam BVB, Ernst&Young (EY) oraz podmiot rumuński. W warsztatach wzięło
udział kilkadziesiąt firm z całej Rumunii, którym zaprezentowano ideę funduszu Carpathia
Capital S.A.
Udział w ogłoszeniu otwarcia rynku AeRO oraz warsztatach dla MŚP dał nam możliwość rozpoczęcia
rozmów o współpracy doradczej i inwestycyjnej z wieloma rumuńskim firmami.

Lej (1RON=0,95PLN)
UE, WTO

PKB (nominalnie):
Rumunia:
Polska:
PKB (% r/r):
Rumunia:
Polska:
Inflacja:
Rumunia:
Polska:
Stopa bezrobocia:
Rumunia:
Polska:

(2013 r.)

188,9 mld USD
513,9 mld USD
(2013 r.)

3,5%
1,3%
(2013 r.)

3,2%
1,0%
(2013 r.)

7,3%
10,3%

Rumunia - giełda

Negocjacje i kolejne spotkania
1-2.10.2014 r.

Negocjacje w Bukareszcie, których celem było przejęcie lub utworzenie nowego podmiotu
zajmującego się działalnością doradczą na rynku rumuńskim oraz pierwsze spotkania z firmami
zainteresowanymi ofertą Carpathia Capital S.A.
Celem naszych rozmów jest rozpoczęcie działań operacyjnych w Rumunii w odpowiedzi na
zainteresowanie firm biorących udział w warsztatach dla emitentów.

Nazwa:
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Kapitalizacja giełdy:
Rumunia:
17,83 mld EUR
Polska:
148,58 mld EUR
Liczba spółek:
Rumunia:
83
Polska:
895
Główny indeks:
Rumunia:
BET
Polska:
WIG20
Stopy zwrotu:
Rumunia:
BET
2012 r:
18,74%
2013 r:
26,10%
IIIQ 2014 r.
11,32%
Polska:
WIG20
2012 r:
20,45%
2013 r:
-7,05%
IIIQ 2014 r.
4,14%
Raport przygotował Piotr Oleksy
EastWest Analytics www.eastwest.net.pl

Intencją INC S.A. jest zawiązanie współpracy z partnerem, który posiada adekwatne doświadczenie
w obszarze corporate finance oraz wdroży standardy ładu korporacyjnego INC S.A.
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Przegląd informacji z rynku
02.10.2014 r. Rumuńskie obligacje skarbowe
jednymi z najlepszych w Europie
Rumuńskie obligacje pięcioletnie osiągnęły
najwyższą
rentowność
spośród
obligacji
denominowanych w lokalnych walutach (9,80%).
Wysoka atrakcyjność rumuńskich obligacji wynika
z utrzymywania stabilnego kursu RON wobec
głównych walut światowych.
02.10.2014 r. Podatki przez Internet – Rumunia
pierwsza na świecie
Rumunia deklaruje, że stanie się jedynym krajem
na świecie z obsługą płatności podatków
przeniesioną w całości do Internetu. Jeśli
deklaracje zostaną spełnione, to od początku
2015 r. Rumuni zapłacą swoje podatki w sieci.
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Na najwyższym szczeblu
12.06.2014 r.

Piotr Białowąs, przewodniczący Rady Nadzorczej Carpathia Capital S.A., wziął udział w
międzynarodowym forum środowisk politycznych, biznesowych i eksperckich – konferencji The
Regional Finance and Investment Conference for SouthEeast Europe w Bukareszcie.
Była to możliwość spotkania się z premierem Rumunii Victorem Pontą, oraz dyrektorem
Narodowego Banku Rumunii Mugurem Isarescu. Rumuńską agendę na najbliższe lata wyraził
premier Ponta mówiąc: Polska jest dla nas wzorem do naśladowania. Będziemy walczyć o to, by
wejść do europejskiej czołówki i rozwijać się z taką samą prędkością jak reszta państw UE. Bierzemy
przykład z Polski, wasz rozwój robi wrażenie.
Nasz udział w budowie nowej Rumunii wydaje się konieczny!

01.10.2014 r. Zniesienie rynku RASDAQ
Dalszy ciąg głębokich zmian na rumuńskiej
giełdzie. Parlament potwierdził rozwiązanie rynku
RASDAQ i zobowiązał tamtejsze spółki do
podjęcia decyzji o dalszej obecności na giełdzie
bądź delistingu. Przynajmniej część spółek
przejdzie na nowy rynek dla małych spółek –
AeRO.
30.09.2014 r. Dalsze obniżki stóp procentowych
Główna stopa procentowa w Rumunii zostanie
obniżona o kolejnych 25 punktów bazowych.
Spodziewana wartość stóp po zmianie to 3%.
Jednocześnie niezmienione pozostaną poziomy
rezerw obowiązkowych, 12% dla RON i 16% dla
innych walut.
29.09.2014 r. Więcej szczegółów o nowym rynku
dla małych firm
Rynek, który zastąpi ATS, będzie nosił nazwę
AeRO. Do końca roku ma się na nim znaleźć 5
spółek. Rynek ma funkcjonować podobnie do
polskiego NewConnect, na wzór którego został
stworzony. Tak samo jak w Polsce duże znaczenie
przypisuje się pośrednikom w procesie
wprowadzenia do obrotu, tzw. Autoryzowanym
Doradcom.

Victor Ponta, premier Rumunii.

Eksplorujemy nowe rynki
14-18.05.2014 r.

Indywidualna misja gospodarcza do Mołdawii organizowana przez EastWest Analytics. W trakcie
wyjazdu Paweł Śliwiński oraz Piotr Białowąs odbyli szereg cennych spotkań, w tym m.in. z:
Valeriu Prohnițchim – doradcą ekonomicznym premiera Republiki Mołdawii;
Arturem Ghermanem – przewodniczącym Narodowej Komisji Rynków Finansowych Republiki
Mołdawii;
Mihaiłem Formuzalem – przewodniczącym (baszkanem) Autonomicznego Terytorium Gagauzji;

23.09.2014 r. BVB wprowadza nowy indeks –
BET Total Return
Giełda w Bukareszcie wprowadza nowy indeks,
będzie on uwzględniał dywidendy wypłacane
przez spółki. Zarząd giełdy ma nadzieję, że
podniesie to atrakcyjność rynku w oczach
inwestorów z zagranicy. Szczególnie w kontekście
wysokich stóp wypłaty dywidendy w Rumunii
(6,5%).
22.09.2014 r. EBRD utrzymał prognozę wzrostu
gospodarczego dla Rumunii
EBRD utrzymał prognozę 2,6% wzrostu PKB w tym
roku. Jest to jeden z najlepszych wyników w
Europie Południowo-Wschodniej. Warto również
zauważyć, że prognoza pozostaje stabilna od
maja tego roku. Po niewielkim wzroście w 2012 r.
(0,7%), gospodarka Rumunii zaczyna przyspieszać.
W 2013 r. osiągnęła rekordowy wzrost w
wysokości 3,5%.
Raport przygotował Piotr Oleksy
EastWest Analytics www.eastwest.net.pl

Spotkanie z przewodniczącym Autonomicznego Terytorium Gagauzji Michaiłem Formuzalem.

18.05.2014

Spotkanie z kierownictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB), poświęcone
możliwościom współpracy na rynku rumuńskim oraz perspektywom wejścia na kolejne rynki.
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