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Rumunia – warto wiedzieć

Carpathia Capital i Bittnet Systems (spółka portfelowa) na AeRO

1,83 RON
4,19 RON

Populacja:
Rumunia:
Polska:
Waluta:
Organizacje gospodarcze:

21,73 mln
38,35 mln
Lej (1RON=0,94PLN)
UE, WTO

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

(2014 r.)

199,0 mld USD
548,0 mld USD

Carpathia Capital (CRPC)
Kurs odniesienia z dnia debiutu:
Kurs na dzień 08.07.2015 r.:
Wzrost wartości kursu od debiutu:
Kapitalizacja spółki:

3,20 RON
4,19 RON
+30,94%
12,88 mln RON

Bittnet Systems (BNET)
Kurs odniesienia z dnia debiutu:
Kurs na dzień 08.07.2015 r.:
Wzrost wartości kursu od debiutu:
Kapitalizacja spółki:

1,46 RON
1,83 RON
+25,34%
8,24 mln RON

Aktywność Carpathia Capital jako promotora rumuńskiego rynku kapitałowego

(2014 r.)

2,8%
3,4%
(2014 r.)

1,4%
0,1%
(2014 r.)

6,8%
9,0%

Rumunia - giełda

04-06.02.2015 r. LONDYN – KONFERENCJA BVB W SIEDZIBIE EBOiR
Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie zorganizowała w
Londynie warsztaty interaktywne poświęcone Rumunii jako państwu
przyjaznemu inwestycjom. Uczestników zaproszono również na
konferencję „The Romanian capital market - up the ladder Emerging
Market” zorganizowaną we współpracy z Europejskim Bankiem
Odbudowy i Rozwoju oraz Bloomberg. Prezes Carpathia Capital Paweł
Śliwiński, przedstawił ok. 100 funduszom inwestycyjnym z londyńskiego
City koncepcję rozwoju rynku AeRO oraz strategię Carpathia Capital.
 Efekt: spotkanie z funduszami inwestycyjnymi zainteresowanymi
inwestowaniem w Rumunii
06.05.2015 r. BRUKSELA – PARLAMENT EUROPEJSKI
Konferencja „Bucharest – New Destination for Financing European
Growth Stories” została zorganizowana przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Bukareszcie (BVB) we współpracy z Europejską Partią
Ludową, w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
Paweł Śliwiński, Prezes Carpathia Capital S.A. opowiedział
zgromadzonym w Parlamencie Europejskim o potencjale rumuńskiej
Giełdy Papierów Wartościowych oraz rynku AeRO z perspektywy
uczestnika rynku.
 Efekt: dyskusja i propozycja zaangażowania środków unijnych w
rozwój MŚP w Rumunii i szerzej na Bałkanach

Kapitalizacja giełdy:
Rumunia:
Polska:
Liczba spółek:
Rumunia:
Główny rynek:
AeRO:
Polska:
Główny rynek:
NewConnect:
Stopy zwrotu:
Rumunia:
2013 r:
2014 r:
czerwiec 2015 r.
P/E
Polska:
2013 r:
2014 r:
czerwiec 2015 r.
P/E

31,91 mld EUR
307,01 mld EUR
196
81
115*
907
474
433
BET
26,10%
9,07%
-2,96%
14,80x
WIG20
-7,05%
-3,54%
-4,92%
13,26x

04.06.2015 r. BUKARESZT – EUROMONEY CONFERENCE
W konferencji „The Regional Finance and Investment Conference for
SouthEast Europe” organizowanej przez Euromoney Conferences w
Bukareszcie udział wzięli przedstawiciele rumuńskiego rządu, oraz
najważniejszych instytucji finansowych, w tym premier Republiki
Rumunii Victor Ponta oraz Przewodniczący Rumuńskiego Banku
Narodowego Mugun Constantin Isarescu.
Prezes Carpathia Capital S.A. Paweł Śliwiński, wspólnie z Panem
Markiem Szczygłem, Ambasadorem Rzeczpospolitej Polski w Rumunii,
przedstawili zgromadzonym polski przykład rozwoju, który może służyć
jako wzór dla państw z regionu Europy Południowo-Wschodniej.
 Efekt: rozpoczęcie rozmów z nowymi spółkami oraz nawiązanie
współpracy z Ministerstwem Małych i Średnich Spółek w Rumunii
30.06.2015 r. KONSTANCA – WARSZTATY MŚP
Przedstawiciel INC Romania, partnera Carpathia Capital na rynku
rumuńskim, był jednym z ekspertów podczas warsztatów dla
rumuńskiego sektora MŚP w Konstancy pod hasłem „Odkryj swój
potencjał! Dyskusja na temat możliwości pozyskania kapitału”.
Podczas spotkania z przedsiębiorcami zaprezentowano również
zaangażowanie Carpathia Capital S.A. jako funduszu na rynku
rumuńskim.
 Efekt: nawiązanie kontaktów z innowacyjnymi spółkami z regionu
Konstancy

*4 to nowe spółki, 111 przeniosło swoje notowania z rynku RASDAQ
Raport przygotował zespół EastWest Analytics
www.eastwest.net.pl
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Przegląd informacji z rynku
02.07.2015 r. BNR utrzymuje stopy
procentowe na niezmienionym poziomie
Najnowsze
dane
makroekonomiczne
dotyczące rocznej stopy inflacji pokazują,
że utrzymuje się ona poniżej dolnej granicy
wahań. Stabilizacja zawdzięczana jest
ożywieniu gospodarczemu w I kwartale
2015 r. napędzanemu przez wzmocnienie
konsumpcji ostatecznej oraz inwestycji.
Zarząd Narodowego Banku Rumunii
postanowił utrzymać główne stopy
procentowe na niezmienionym poziomie
1,75 procent w skali roku.
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Bieżące informacje
Ostatnie raporty: *szczegółowa treść raportów dostępna jest na stronie: www.carpathiacapital.pl w zakładce Relacje
Inwestorskie
 (01.07.2015) Raport bieżący - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2015 r.
 (20.05.2015) Raport bieżący - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 r.
 (15.05.2015) Raport okresowy - Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.
 (30.04.2015) Raport okresowy - Raport roczny za 2014 r.
Aktywność funduszu Carpathia Capital S.A.:
 od debiutu spotkaliśmy się z ponad 30 firmami
 podpisaliśmy 20 umów o zachowaniu poufności
 prowadzimy due diligence w 3 przedsiębiorstwach
 szczegółowe informacje wkrótce!

FORUM WSPÓŁPRACY POLSKA-RUMUNIA-MOŁDAWIA

25.06.2015 r. Rumuńskie MŚP otrzymały
państwowe dofinansowanie
Rumuński rząd przeznaczył w czerwcu 4,4
mln euro na dofinansowanie programów
wspierających
małe
i
średnie
przedsiębiorstwa (MŚP).
Kwota ta stanowi już czwartą transzę
funduszy jakie rumuński rząd przeznaczył
na MŚP w tym roku. Całkowita wartość
środków
z
budżetu
państwa
przeznaczonych na rozwój MŚP to 37 mln
euro.
22.06.2015 r. Rumuński rząd zapowiada
obniżkę VAT do 19% w 2015 roku
21 czerwca Premier Victor Ponta ogłosił, że
rząd będzie wspierać obniżenie ogólnej
stawki VAT z 24 % do 19%, a nie do 20% jak
informowano wcześniej. Zmiany powinny
wejść w życie jeszcze przed 1 stycznia 2016
r. Premier potwierdził także, że do 1 lipca
b.r. ceny leków spadną o 20%.
Ponadto, zgodnie z danymi biura
statystycznego Eurostat, w ubiegłym roku
Rumunia odnotowała drugie najniższe ceny
w UE w odniesieniu do towarów i usług
konsumpcyjnych.
Najniższe
ceny
odnotowała Bułgaria (48% średniej UE),
podczas gdy najwyższe ceny w UE (na
poziomie 138% średniej UE) utrzymywały
się w Danii.
15.06.2015 r. Rumunia – 5 miejsce w UE
pod względem wzrostu produkcji
Produkcja przemysłowa Rumunii wzrosła o
4,3% w kwietniu rok-do-roku, uzyskując
tym samym piąty najlepszy wynik w Unii
Europejskiej. Dla porównania, produkcja
przemysłu w całej UE wzrosła o 1,2% i 0,8%
w strefie euro.
W kwietniu według oficjalnych danych
europejskiego
urzędu
statystycznego
Eurostat, produkcja przemysłowa Rumunii
wzrosła o 0,1% w porównaniu z
poprzednim miesiącem. Jednocześnie
podobny
wzrost
odnotowała
Unia
Europejska i strefa euro.
Raport przygotował zespół EastWest Analytics
www.eastwest.net.pl

Carpathia Capital S.A. partnerem najważniejszego wydarzenia dotyczącego rynków Polski, Rumunii
oraz Mołdawii. Pierwsze takie spotkanie świata biznesu, kultury i dyplomacji trzech krajów.
Wydarzenie przyciągające najważniejsze postaci zaangażowane w rozwój europejskiego rynku ale
przede wszystkim miejsce wymiany doświadczeń oraz zdobycia nowych kontaktów.
Forum Współpracy Polska-Rumunia-Mołdawia odbędzie się pod patronatem honorowym
Ambasadora RP w Rumunii Pana Marka Szczygła, Ambasadora RP w Mołdawii Pana Artura
Michalskiego, Ambasadora Rumunii w Polsce Pana Ovidiu Dranga oraz Ambasadora Republiki
Mołdawii w Polsce Pana Iurie Bodruga.

Obecność na Forum zapowiedziały czołowe media ogólnopolskie, publicyści, analitycy rynku oraz
przedstawiciele czołowych spółek inwestujących w Rumunii. Oprócz paneli kulturalnych i
politycznych najważniejszym wydarzeniem będzie panel biznesowy poświęcony rumuńskiemu
rynkowi kapitałowemu, w którym udział zapowiedzieli przedstawiciele Giełdy Papierów
Wartościowych w Bukareszcie oraz przedstawiciele notowanych społek.
Panel poprowadzi dr hab. Paweł Śliwiński, prof. UEP - Prezes Carpathia Capital S.A. W trakcie Forum
odbędą się warsztaty dla środowiska biznesowego poświęcone rynkowi kapitałowemu w Rumunii.
Ważną częścią bloku biznesowego będzie panel poświęcony unijemu finansowaniu dla sektora
MŚP, który przygotowany będzie we współpracy z Ministerstwem Gospodarki Rumunii.
Panel poświęcony środkom unijnym poprowadzi Piotr Białowąs z Carpathia Capital S.A.
Forum Współpracy Polska-Rumunia-Mołdawia w opinii ekspertów ma szansę stać sie jednym z
najważniejszych wydarzeń biznesowych dotyczących rumuńskiego rynku kapitałowego, ale przede
wszystkim niesamowitą okazją dla inwestorów zainteresowanych tym najdynamiczniej
rozwijającym sie europejskim rynkiem. Osoby które potwierdzą swój udział w Forum do dnia
1 września otrzymają voucher upoważniający do bezpłatnego udziału w warsztatach.

17 września 2015 r. Wrocław, Aula Ossolineum
ORGANIZATORZY:

PARTNERZY:
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