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25 lutego 2015 r.
Rynek AeRO to utworzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB)
alternatywny system obrotu dla sektora MŚP. Dedykowany jest firmom na wczesnym etapie
rozwoju oraz startupom, które poszukują kapitału niezbędnego do finansowania nowych
projektów, a także pragną zwiększyć swoją rozpoznawalność wśród potencjalnych inwestorów i
kontrahentów.
Carpathia Capital jest spółką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej INC S.A. Spółka dysponuje
środkami założycielskimi oraz pozyskanymi w ramach emisji prywatnych w łącznej kwocie ponad
6,2 mln zł, które będą mogły być przeznaczone na przyszłe inwestycje.
Kurs akcji Carpathia Capital na otwarciu pierwszej sesji rynku AeRO wynosił 3,90 RON, zaś na
zakończeniu wzrósł do 5,55 RON.

Carpathia Capital S.A. działa jako fundusz typu venture capital/private equity na obszarze Rumunii
oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Celem spółki jest nabywanie akcji, udziałów oraz
innych papierów wartościowych emitowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa z powyższego
regionu, które docelowo mają być notowane na giełdzie w Bukareszcie.

Transakcje na rynku AeRO można zawierać w godzinach 9.15-15.45 czasu polskiego.

Aktualne notowania Carpathia Capital dostępne na: 
http://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=CRPC
Raporty bieżące spółki dostępne na: 
http://carpathiacapital.pl/pl/relacje_inwestorskie/raporty_biezace
Raporty okresowe spółki dostępne na: 
http://carpathiacapital.pl/pl/relacje_inwestorskie/raporty_okresowe
Chcesz założyć rachunek maklerski w Rumunii? Napisz na: adam.bochynski@carpathiacapital.eu
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Przegląd informacji z rynku

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%

06.02.2015 r. BVB ubiega się o włączenie do

kategorii rynków wschodzących.

W tym roku Giełda Papierów Wartościowych w

Bukareszcie (BVB) oczekuje od rumuńskiego rządu

kontynuowania sprzedaży państwowych aktywów,

co pomoże giełdzie w zwiększeniu wolumenu

obrotu potrzebnego do osiągnięcia statusu rynku

wschodzącego. Obecnie BVB stara się o włączenie

na listę krajów, którym ma zostać przyznany ten

status.

11.02.2015 r. Rumuńska giełda odnotowała 25%

wzrost za 2014 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie
(BVB), główny operator giełdowy na lokalnym
rynku kapitałowym, dzięki intensyfikacji
aktywności transakcyjnej oraz wzroście dochodów
pobieranych od emitentów i uczestników rynku
zakończył ubiegły rok z obrotami giełdowymi o
wartości 26,9 mln lei, co stanowi wzrost o ponad
11% w stosunku do obrotów z 2013 r.
Według rocznego raportu BVB wstępny zysk
brutto wzrósł w zeszłym roku o 25%, co stanowi
11,9 mln lei. Rozwój był wspierany przez wzrost
zysku operacyjnego o 37% do 11,1 mln lei. Wynik
finansowy BVB to 3 mln lei, o ponad 4% większy w
porównaniu z wynikiem z 2013 r.

„To piękny poranek i piękny dzień dla 
nas, dla Carpathii, oraz dla Giełdy 

Papierów Wartościowych w Bukareszcie” 
– powiedział prezes Carpathia Capital 

podczas oficjalnej uroczystości otwarcia 
rynku AeRO.

„Trudno mi uwierzyć, że 25. lutego jest 
już wiosna. Ale faktycznie przyszła już 

wiosna dla przedsiębiorców, inwestorów 
i dla rumuńskiego rynku kapitałowego” –

zauważył wiceprezes INC SA 
Piotr Białowąs

16.02.2015 r. Wzrost gospodarczy Rumunii

wyniósł 2,9% w 2014 r.

Jak wynika z oszacowań opublikowanych przez
Narodowy Instytut Statystyki (INS), produkt
krajowy brutto Rumunii (PKB) wzrósł w 2014 r. o
2,9% w porównaniu z 2013 r.

http://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=CRPC
http://carpathiacapital.pl/pl/relacje_inwestorskie/raporty_biezace
http://carpathiacapital.pl/pl/relacje_inwestorskie/raporty_okresowe
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Przegląd informacji z rynku Inwestycja Carpathii Capital w Bittnet Systems S.A.

9 marca 2015 r.
Carpathia Capital podpisała umowę zakupu akcji z SC Bittnet Systems S.A., z siedzibą w Bukareszcie w
Rumunii. Zgodnie z zawartą umową, Spółka nabyła 450.439 akcji (czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta
trzydzieści dziewięć) o łącznej wartości nominalnej 45.043,90 RON (wartość nominalna 1 akcji to 0,10
RON) reprezentujących 10% udział w kapitale oraz sumie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy. Jest to pierwsza inwestycja kapitałowa Carpathii Capital w Rumunii. Fundusz inwestycyjny
Carpathia Capital zamierza zainwestować ponad 6 mln lei w sektor małych i średnich przedsiębiorstw w
Rumunii.
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03.03.2015 r. Agencja ratingowa Fitch

podtrzymuje rating Rumunii

Agencja ratingowa Fitch podtrzymała rating

długoterminowy Rumunii, utrzymując ocenę w

walucie obcej na poziomie "BBB-" oraz waluty

krajowej na poziomie "BBB". Agencja Fitch

uznała rating Rumunii za pozytywną

perspektywę gospodarczą, spodziewając się

tym samym wzrostu PKB w ciągu dwóch

najbliższych lat i minimalnie lepszej sytuacji

względem krajów z ratingiem ‘BBB’.

11.03.2015 r. Roczna stopa inflacji utrzymuje

się na poziomie 0,4%

W lutym 2015 r. roczna stopa inflacji w
Rumunii wyniosła 0,4% i jest to wynik
porównywalny z rekordowo niskim wynikiem
odnotowanym w styczniu 2015 r. Oznacza to,
że średnie ceny towarów i usług w Rumunii,
ujęte w indeksie cen konsumpcyjnych (CPI),
wzrosły w lutym 2015 r. o zaledwie 0,4% w
porównaniu z lutym 2014 r.
Dane opublikowane przez Narodowy Instytut
Statystyki (INS) pokazują, że średnia cena usług
wzrosła o 1,53%, koszt artykułów
nieżywnościowych wzrósł o 0,65%, natomiast
średnia cena żywności i napojów spadła o
0,47%. Średni wzrost cen konsumpcyjnych w
okresie ostatnich 12 miesięcy (od marca 2014
do lutego 2015 roku) w porównaniu z
poprzednimi 12 miesiącami (od marca 2013 do
lutego 2014 roku) wyniósł 1%.

Rumunia – warto wiedzieć

Populacja:

Rumunia: 21,73 mln

Polska: 38,35 mln

Waluta: Lej (1RON=0,95PLN)

Organizacje gospodarcze: UE, WTO

PKB (nominalnie): (2013 r.)

Rumunia: 188,9 mld USD

Polska: 513,9 mld USD

PKB (% r/r): (2013 r.)

Rumunia: 3,5%

Polska: 1,3%

Inflacja: (2013 r.)

Rumunia: 3,2%

Polska: 1,0%

Stopa bezrobocia: (2013 r.)

Rumunia: 7,3%

Polska: 10,3%

„Poprzez inwestycję Carpathia Capital i zwiększenie
portfela usług IT będziemy mogli przyspieszyć plany
rozwoju na poziomie krajowym z zastosowaniem
rozwiązań cloud computing. Jednocześnie
osiągniemy nasz cel jakim jest zwiększenie działu
sprzedaży, zespołu technicznego oraz działu
marketingu”, powiedział prezes Bittnet Systems
S.A., Mihai Logofatu.

„Wierzymy, że ta współpraca jest kamieniem
węgielnym dla obu stron, nie tylko dlatego, że jest
to pierwsza inwestycja Carpathia Capital w Rumunii,
ale także z powodu przygotowania Bittnet’u do
zadebiutowania jako pierwsza spółka z sektora IT na
rynku AeRO. Szacujemy, że do końca lipca 2015 r.
nasz kapitał wzrośnie do 10 mln lei, natomiast
naszym celem jest inwestycja w 10-15 rumuńskich
spółek z różnych sektorów, które będą notowane na
rynku AeRO”, powiedział Paweł Śliwiński, prezes
Carpathia Capital.

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”.
Bittnet Systems prognozuje 4 mln EUR obrotu w
tym roku. Przez ostatnie 5 lat zwiększył go o
480%. W ubiegłym roku spółka osiągnęła 270
tys. RON zysku brutto, co oznacza 27% wzrostu
w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wyniki rumuńskiej spółki zostały docenione
przez twórców rankingu Deloitte’s 2014
Technology Fast 500. Bittnet Systems jest jedną
z siedmiu rumuńskich spółek które znalazły się
w rankingu Deloitte dla najszybciej
rozwijających się firm technologicznych.
SC Bittnet Systems S.A. zakłada debiut na rynku
AeRO prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Bukareszcie do końca marca
2015 r.


