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INC S.A. Autoryzowanym Doradcą na rynku AeRO
19 stycznia 2015 r.
Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) ogłosiła listę Autoryzowanych Doradców na
AeRO – rynku alternatywnym dedykowanym dla MŚP. Jednym z AD zostało INC S.A., główny
akcjonariusz Carpathia Capital. INC S.A. jest jedyną polską firmą, która uzyskała licencję AD, oraz
jedną z trzech firm nie będących lokalnym domem maklerskim (pełna lista AD liczy 27 podmiotów).

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
26.01.2015 r. Rumunia najsilniejszym rynkiem w
branży IT
Rumunia stała się jednym z najsilniejszych rynków
w Europie Wschodniej w sektorze technologii,
który posiada największą liczbę specjalistów IT na
jednego mieszkańca na naszym kontynencie.
Ostatnie zmiany podatkowe oraz projekty Giełdy
Papierów Wartościowych są dowodem sukcesów
technologicznych.
19.01.2015 r. Rośnie liczba start-upów w
dziedzinie edukacji i w branży IT
Branża informatyczna oraz edukacja to dwa
obszary w Rumunii, które w ubiegłym roku
wzbudziły największe zainteresowanie rumuńskich
przedsiębiorców. Według ostatnich badań
przeprowadzonych przez Fundaţia Post-Privatizare,
w porównaniu z 2013 r. liczba małych
przedsiębiorstw z branży IT wzrosła o prawie 9%,
natomiast liczba start-upów w dziedzinie edukacji
zwiększyła się o około 19%.
Również dane dostarczane przez instytucje
publiczne pokazują, że młodzi ludzie, którzy chcą
założyć własną działalność gospodarczą, coraz
częściej skupiają swoją uwagę na mniej
tradycyjnych sektorach gospodarki. Według
rejestru przedsiębiorstw, spośród 400 sektorów
gospodarczych
działalność
w
zakresie
oprogramowania znajduje się wśród 15
najatrakcyjniejszych sektorów, które umożliwiają
otworzenie własnego biznesu od zera.
Raport przygotował zespół EastWest Analytics
www.eastwest.net.pl

gsSs
23 stycznia 2015 r.
Autoryzowani Doradcy dokonali uroczystego otwarcia sesji BVB, przy tej okazji oficjalnie wręczono
licencje AD.
- Jestem przekonany, że oferta Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie tworzy przestrzeń
biznesową o nowej jakości tak dla emitentów, inwestorów jak i profesjonalnych podmiotów
doradczych – stwierdził Paweł Śliwiński, prezes INC S.A.

Media o rynku AeRO i działalności INC w Rumunii
Styczeń 2015
Temat rynku AeRO oraz działalności INC w Rumunii wywołał duże zainteresowanie polskich oraz
rumuńskich mediów. 28 stycznia Gazeta Giełdy Parkiet zamieściła obszerny artykuł o aktywności
INC na rynku rumuńskim, oraz wywiad z prezesem firmy Pawłem Śliwińskim.

Parkiet podkreślił, że w obliczu płytkiego rynku w Polsce, wyjście za granicę może być szansą dla
domów maklerskich, autoryzowanych doradców, oraz branży konsultingowo-marketingowej. A z
szansy tej korzysta właśnie INC. W artykule zaznaczono, że rumuński rynek kapitałowy jest
obecnie w fazie wzrostu, a człowiekiem, który ma zagwarantować jego sukces jest Ludwik
Sobolewski.
Paweł Śliwiński dla Parkietu: „Trudną sytuację rynkową należy potraktować jako szanse na
zajęcie nowych pozycji (…) Segment ofert publicznych i prywatnych wzmocniony inwestycjami
na rynku preIPO oraz IPO pozostanie naszą wizytówką w kraju, a stanie się nią wkrótce również
za granicą”.
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Przegląd informacji z rynku
14.01.2015 r. Rumunia - drugi co do wielkości
wzrost gospodarczy w III kw. w UE
PKB Rumunii w III kwartale 2014 r. wzrosło aż o
3,3% i jest to drugi, zaraz po Polsce, najlepszy
wynik w Unii Europejskiej. Analitycy finansowi
spodziewali się wzrostu o 3,2%. W ujęciu
kwartalnym na prowadzenie wysuwa się Rumunia
– w porównaniu do poprzedniego kwartału PKB
zwiększyło się aż o 1,9 proc. Na podium znalazła
się też Polska (0,9 proc. wzrostu PKB kwartał do
kwartału) oraz Grecja i Wielka Brytania (po 0,7
proc.). Na drugim końcu zestawienia plasuje się
Cypr (0,4 proc. spadku PKB w ujęciu kwartalnym) i
Włochy (-0,1 proc.).
12.01.2015 r. BVB ubiega się o włączenie do
kategorii rynków wschodzących
W ubiegłym roku rumuński rynek kapitałowy,
zakwalifikowany obecnie do Frontier Markets,
zlikwidował wiele barier powstrzymujących rozwój
rynku. Rynek lokalny zmodernizował swoją
infrastrukturę, aby w 2015 r. znaleźć się na liście
MSCI w kategorii B wskaźników rynków
wschodzących, posiadających aktywa o wartości
1.400 mld dolarów. Dla porównania, wskaźniki
MSCI Frontier Markets, do których przynależą
Rumunia, Słowenia, Serbia, Chorwacja, ale także
Wietnam, Pakistan i Kenia, posiadają aktywa o
wartości 12,4 mld dolarów.

Media o rynku AeRO i działalności INC w Rumunii
Styczeń 2015 r.
Materiały poświęcone rynkowi AeRO oraz INC opublikowały również m. in.: rumuńskie portale
finansowe Wall-Street.ro, Deal Watch, Ziarul Financiar oraz telewizja AgRO.
Wall-Street.ro przedstawił INC S.A., jako polską spółkę prowadząca działalność na rynku venture
capital i w doradztwie inwestycyjnym, która uruchomi fundusz dysponujący 6 mln lei, przeznaczony
na rumuńskie start-upy notowane na rynku AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie.
Wartość pierwszej inwestycji to około 150 000 euro i dotyczyć będzie spółki z branży IT. Zaznaczono
również, że INC S.A. jest głównym akcjonariuszem Carpathia Capital i jako jedyna polska firma
otrzymała licencję Autoryzowanego Doradcy Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie.
Prezes INC S.A., Paweł Śliwiński, w wywiadzie udzielonym Wall-Street.ro, przedstawił szczegóły
dotyczące działalności w Rumunii. Dotychczas spółka Carpathia Capital, pozyskała 5 mln złotych (ok.
5 mln lei), jednak całkowita przewidywana wartość funduszu to 6 mln lei. „Zapisy na akcje będą
trwały do końca stycznia, dlatego chcemy być przygotowani na wejście na rynek AeRO, który ruszy
25 lutego 2015 r. Fundusze Carpathia Capital będą przeznaczone na inwestycje w nowe spółki
rumuńskie, natomiast całkowita wartość inwestycji może osiągnąć nawet 12 mln lei”- powiedział
Paweł Śliwiński.

Rumunia – warto wiedzieć

Populacja:
Rumunia:
Polska:
Waluta:
Organizacje gospodarcze:
PKB (nominalnie):
Rumunia:
Polska:
PKB (% r/r):
Rumunia:
Polska:
Inflacja:
Rumunia:
Polska:
Stopa bezrobocia:
Rumunia:
Polska:

21,73 mln
38,35 mln
Lej (1RON=0,95PLN)
UE, WTO
(2013 r.)

188,9 mld USD
513,9 mld USD

Raport przygotował zespół EastWest Analytics
www.eastwest.net.pl

(2013 r.)

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

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

7,3%
10,3%

Z kolei DealWatch zaprezentował INC, oraz zacytował wypowiedź prezesa rumuńskiego oddziału
spółki Jarosława Rutkowskiego: "Spółka inwestycyjna INC Investments&Consulting, która jest bardzo
aktywna na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, zamierza rozszerzyć swoją działalność
poprzez inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej" - powiedział prezes rumuńskiego oddziału
spółki, Jarosław Rutkowski dla DealWatch. „Jesteśmy zainteresowani nabywaniem spółek.
Angażujemy się przede wszystkim w rynek rumuński, jednak bierzemy także pod uwagę inne rynki
Europy Środkowo-Wschodniej” - powiedział Rutkowski. Dodał, że firma jest gotowa na zakup
zarówno mniejszościowych, jak i większościowych udziałów. Wartość nabycia może osiągnąć 1 mln
euro.
Telewizja AgRO zacytowała Bogdana Mungescu, specjalistę rozwoju biznesowego na BVB: „Wszyscy
z sektora gospodarki narzekali na brak źródeł finansowania. Teraz Giełda Papierów Wartościowych
w Bukareszcie oferuje im platformę AeRO, za pomocą której przedsiębiorcy mogą otrzymać od
kilkunastu tysięcy do kilku milionów euro”.
Serwis Ziarul Financiar podkreślił, że INC wprowadziło już 49 spółek na rynek NewConnect, zaś w
momencie otwarcia rynku AeRO wprowadzi dwie spółki: „Jedna z nich to Carpathia Capital, fundusz
inwestycyjny skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw z Rumunii, natomiast druga spółka to
spółka z branży IT, która została zaakceptowana i obecnie znajduje w stadium due diligence“,
powiedział Paweł Śliwiński w rozmowie z Ziarul Financiar.
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