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Nawiązanie współpracy z Danem Lufkinem
12.12.2014 r.
Dan Lufkin – amerykański inwestor, jeden z twórców i
uczestników nowoczesnego systemu venture-capital w USA.
Wall Street Journal umieścił go na liście stu najważniejszych
przedsiębiorców XX w.

Nazwa:
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Kapitalizacja giełdy:
Rumunia:
28,99 mld EUR
Polska:
292,95 mld EUR
Liczba spółek:
Rumunia:
83
Polska:
903
Główny indeks:
Rumunia:
BET
Polska:
WIG20
Stopy zwrotu:
Rumunia:
BET
2013 r:
26,10%
2014 r:
9,07%
grudzień 2014 r.
2,11%
Polska:
WIG20
2013 r:
-7,05%
2014 r:
-3,54%
grudzień 2014 r.
-4,18%

Przegląd informacji z rynku
12.01.2015 r. BVB ubiega się o włączenie do
kategorii rynków wschodzących
Przystąpienie do ligi rynków wschodzących
zapewni lokalnemu rynkowi kapitałowemu ponad
miliard euro, natomiast dzienne obroty wzrosną
do ponad 20 mln euro. Każdego roku w lutym
amerykańska firma MSCI, największy dostawca
indeksów na świecie, rozpoczyna konsultacje z
funduszami inwestycyjnymi, analitykami oraz
międzynarodowymi
inwestorami
w
celu
sporządzenia listy rynków, które mają szanse na
podniesienie swojego statusu.

Swą odwagą w inwestowaniu udowodnił, że sukces można odnieść tylko poprzez ryzyko. Był jednym
z założycieli Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ), banku inwestycyjnego oferującego usługi z zakresu
papierów wartościowych, sprzedaży i handlu, inwestycji i bankowości handlowej, a przede
wszystkim doradztwa finansowego, interaktywnych usług maklerskich i zarządzania aktywami.
Pod koniec 2000 r. DLJ zatrudniał około 11.300 osób. W 2002 r. bank został przejęty przez Credit
Suisse First Boston za cenę 11,5 mld dolarów. Obecnie Dan Lufkin wpiera rozwój rumuńskiej giełdy
oraz gospodarki. Jego najważniejszym celem jest wspieranie rumuńskich imigrantów, którzy wracają
do Rumunii z nowymi ideami i perspektywami.
INC Romania rozpoczęła rozmowy na temat możliwości wprowadzenia na rynek AeRO ATS jednej ze
spółek portfelowych Dana Lufkina.

Negocjacje i kolejne owocne spotkania
Styczeń 2015 r.
Warsztaty dla MŚP organizowane w Bukareszcie i Cluj-Napoca – o których informowaliśmy w nr 2
CaprathiaCapital NEWS przyniosły pierwsze efekty.
Obecnie prowadzone są rozmowy ze spółką BITTNET SYSTEMS S.A. dotyczące debiutu na rynku
AeRO ATS oraz ze spółką ADEPLAST S.A., która rozważa przeprowadzenie oferty publicznej akcji i
debiut na głównym rynku BVB.

Bittnett Systems S.A. zawiązana została w 2007 roku i prowadzi działalność na rynku rozwiązań
informatycznych, w tym oferuje usługi z zakresu: szkoleń IT, konsultingu IT, wdrażania rozwiązań
głosowych, wdrażania rozwiązań transmisji danych, bieżącego wsparcia IT.
Spółka jest liderem rynku szkoleń IT w Rumunii. W swojej ofercie posiada szkolenia z zakresu
rozwiązań oferowanych m.in. przez Cisco, Microsoft, IBM, Amazon, Dell, VMWare i HP.
Profesjonalizm Spółki w zakresie szkoleń został doceniony m.in. przez spółkę Cisco, która przyznała
Bittnet Systems w 2011 roku tytuł „Learning partner of the year”.

05.01.2015 r. Nowa segmentacja rumuńskiego
rynku regulowanego
Po zaakceptowaniu propozycji zmian przepisów
BVB przez Rumuńską Komisję Nadzoru
Finansowego (ASF), 5 stycznia Giełda Papierów
Wartościowych w Bukareszcie (BVB) zastąpi
kategorie I, II i III rynku regulowanego kategoriami
Premium i Standard.

Adeplast S.A. została zawiązana w 1993 roku. Spółka jest jednym z wiodących producentów i
dystrybutorów materiałów budowalnych na rynku rumuńskim. Przedsiębiorstwo w swojej ofercie
posiada ponad 50 rodzajów produktów głównie: klejów, tynków i zapraw suchych, materiałów
izolacyjnych, emulsji i farb.
Roczne zdolności produkcyjne Spółki to około 1,25 milionów ton zaprawy i farb oraz ponad 2,25
miliona m3 styropianu. Działalność produkcyjna Spółki odbywa się w trzech fabrykach
zlokalizowanych w miastach: Ordea, Roman i Ploiesti. [Szczegółowe informacje dostępne w załączniku.]

29.12.2014 r. Największy rumuński producent
odzieży przejdzie na ATS
Akcjonariusze rumuńskiego producenta odzieży
Braiconf Brăila (symbol giełdowy BRCR),
największej spółki w branży odzieżowej na
giełdzie,
zdecydowali
o
przejściu
do
Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów
Wartościowych w Bukareszcie. Kapitalizacja spółki
Braiconf wynosi 24 miliony lei. Spółka jest
notowana na rynku RASDAQ.

Harmonogram najbliższych wydarzeń

Raport przygotował Adam Bochyński
INC S.A. www.incsa.pl

2 luty – Inauguracja Roku Giełdowego 2015 na BVB, podczas którego prezes Carpathia Capital
wręczy nagrodę „BVB Member with the most active involvements as Market Maker on shares 2014”
6 luty – Spotkanie z udziałem prezesa Carpathia Capital z funduszami inwestycyjnymi w EBOiR w
londyńskim City. Spotkanie w ramach Roadshow BVB pod hasłem „Romanian capital market: Up the
ladder to emerging market”
25 luty – start rynku AeRO i planowany debiut Carpathia Capital S.A. na tym rynku.
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Przegląd informacji z rynku…
16.12.2014 r. BVB uruchamia nową, ulepszoną
stronę internetową
Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie
(BVB) uruchomiła nową stronę internetową, która
jest znacznie łatwiejsza w obsłudze oraz która
zawiera różnorodne dane statystyczne i dane
transakcyjne.
15.12.2014 r. Giełda w Bukareszcie ogłosiła datę
otwarcia rynku AeRO
25 lutego 2015 r. ruszy nowy rynek AeRO,
zorganizowany i prowadzony przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB),
dedykowany spółkom znajdującym się we
wczesnym stadium rozwoju. Rynek AeRO umożliwi
spółkom realizację swoich projektów, zwiększy ich
transparentność oraz pomoże w rozwoju
środowiska biznesowego.

25 luty 2015 r. – start rynku AeRO
styczeń 2015 r.
Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) opublikowała wytyczne dotyczące zakresu informacji
wymaganych w Memorandum Informacyjnym, sporządzanym na potrzeby wprowadzenia akcji do obrotu na
rynku AeRO.
Memorandum Informacyjne na rumuńskim rynku AeRO składa się z 29 punktów oraz 5 załączników. Oprócz
standardowych informacji o przedmiocie działalności, strukturze akcjonariatu, czynnikach ryzyka oraz wynikach
finansowych, wymagane jest szczegółowe przedstawienie różnic pomiędzy Memorandum Informacyjnym, a
Memorandum Ofertowym, które było udostępniane inwestorom w momencie przeprowadzania przez spółkę
oferty pierwotnej.
Warto wskazać, iż BVB będzie wymagała od spółek przedstawienia prognoz wyników finansowych na co
najmniej najbliższy rok, oraz – jeżeli to możliwe – na kolejne 3 do 5 lat. W zakresie prognozowanych pozycji
znajdują się m.in. wartość przychodów, kosztów operacyjnych oraz EBIT i zysk netto.
W efekcie zakres informacji koniecznych do przedstawienia w Memorandum Informacyjnym sporządzanym na
potrzeby wprowadzenia spółki do obrotu na rynku AeRO jest mniejszy od tego, który prezentują spółki w
Dokumentach Informacyjnych przygotowywanych w związku z upublicznieniem na rynku NewConnect.

10.12.2014 r. Rumuńska KNF wyraża zgodę na
stworzenie rynku AeRO
10 grudnia Rumuńska Komisja Nadzoru
Finansowego zaakceptowała przepisy dotyczące
alternatywnego systemu obrotu Giełdy Papierów
Wartościowych w Bukareszcie. Nowy rynek AeRO,
stworzony przez BVB dedykowany jest spółkom z
sektora MŚP poszukujących nowych źródeł
finansowania.

Rumunia – warto wiedzieć

styczeń 2015 r.
W styczniu BVB opublikowała także wytyczne dla podmiotów zamierzających ubiegać się o status
Autoryzowanego Doradcy na rynku AeRO.
W celu uzyskania statusu Autoryzowanego Doradcy zainteresowane podmioty będą zobligowane do
przygotowania specjalnej dokumentacji zawierającej m.in. szczegółowe informacje w zakresie doświadczenia na
rynkach kapitałowych, oraz informacje dotyczące planowanych wprowadzeń spółek do obrotu. Po nadaniu
statusu Autoryzowanego Doradcy dokumentacja ta będzie dostępna na stronie organizatora rynku.

Populacja:
Rumunia:
Polska:
Waluta:
Organizacje gospodarcze:

21,73 mln
38,35 mln
Lej (1RON=0,95PLN)
UE, WTO

PKB (nominalnie):
Rumunia:
Polska:
PKB (% r/r):
Rumunia:
Polska:
Inflacja:
Rumunia:
Polska:
Stopa bezrobocia:
Rumunia:
Polska:
Raport przygotował Adam Bochyński
INC S.A. www.incsa.pl

(2013 r.)

188,9 mld USD
513,9 mld USD

BVB nada status Autoryzowanego Doradcy po szczegółowej analizie złożonego wniosku. Warto wskazać, iż BVB
wyszczególniła szereg kryteriów, za które będą przyznawane punkty, w tym m.in.:
•
Doświadczenie w zakresie wprowadzania spółek na rynek regulowany lub do alternatywnego systemu
obrotu (1 punkt za każde wprowadzenie),
•
Doświadczenie w zakresie pozyskiwania finansowania dla spółek z wykorzystaniem instrumentów rynku
kapitałowego (1 punkt za każdą operację),
•
Zatrudnianie pracowników posiadających autoryzację CNVM/ASF (1 punkt za pracownika),
•
Zatrudnienie przynajmniej jednego pracownika posiadającego certyfikat nadawany przez BVB, który
potwierdza znajomość regulacji rynkowych (1 punkt za pracownika),
•
Doświadczenie zarządu w zakresie rynków finansowych (1 punkt za członka zarządu),
•
Prowadzenie działalności inwestycyjnej na rynku kapitałowym w Rumunii (1 punkt).
W odniesieniu do certyfikatu potwierdzającego znajomość regulacji rynkowych BVB przewiduje możliwość
uznania za równoważny certyfikat nadany w innym kraju. BVB nada status Autoryzowanego Doradcy
podmiotom, które uzyskają wynik na poziomie co najmniej 5 punktów.

(2013 r.)

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

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

7,3%
10,3%

Do zadań Autoryzowanego Doradcy na rynku AeRO będzie należeć przeprowadzenie emitentów przez proces
upublicznienia. Zaliczyć do tego należy przygotowanie Memorandum Informacyjnego, pomoc w komunikacji z
BVB, ASF oraz Centralnym Depozytem.
W okresie notowań na rynku AeRO każdy z emitentów będzie zobowiązany do współpracy z Autoryzowanym
Doradcą w okresie co najmniej pierwszych 12 miesięcy od dnia debiutu. Współpraca będzie polegała na
wsparciu emitentów przez doradców w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, wdrożenia zasad ładu
korporacyjnego, oraz komunikacji z inwestorami.
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