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HÍRLEVÉL

Tisztelt Partnerünk!
Engedje meg, hogy a BloChamps Capital Kft. a 2006-os év első hírlevelében üzleti
sikerekben és eredményekben gazdag esztendőt kívánjon Önnek!
Társaságunk a 2005-ös évben is az alapításakor megfogalmazott alapelveket megtartani
igyekezve, a privátbanki szellemiséget, a megbízható munkavégzést, a magas szintű, bizalmi
partnerségen alapuló ügyfélkiszolgálást tekintette elsődleges szempontnak az üzletfelekkel való
együttműködésekben.
A megbízók általi megkeresések, valamint a Tulajdonosok által kijelölt üzleti, stratégiai
irányvonal alapján, Társaságunk az üzletviteli tanácsadói szolgáltatásokon belül 2006-ban
elsősorban a devizapiaci üzletviteli, a privátbanki szektorral kapcsolatos és a vagyonstrukturálási
megbízásokra igyekszik kiemelt figyelmet fordítani, illetve szakértő tanácsadóként az ügyfelek
rendelkezésére állni.
Az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva, a BloChamps Capital Kft. a 2006-os évben is
bátran kíván alapozni a Társaság hagyományos erősségére, a devizapiaci üzletviteli szolgáltatások
keretében végzett határidős deviza fedezeti ügyletekre vonatkozó stratégiai tervezésre,
modellezésre, a megbízók részére fedezeti ügyletek végrehajtásával kapcsolatos napi, szakmai
felügyelet nyújtására.
Társaságunk szakmai kihívásként értékelte, a 2004-ben kidolgozott hasonló tanulmányt
követően az ismételt felkérést egy hazai kereskedelmi banktól, átfogó privátbanki tanulmány
elkészítésére. A tanulmány iránt több jelentős gazdasági napi- és hetilap fejezte ki érdeklődését,
megkeresve Társaságunkat a privátbanki területtel kapcsolatos benyomások megosztása végett. A
hazai média figyelme a tanulmány egyediségén túl (a nemzetközi auditáló cégek a kelet-európai
privátbanki szektorról nem készítenek felméréseket), a téma aktualitásának is köszönhető, hiszen
a BloChamps Capital Kft. munkája során a klasszikus és innovatív privátbanki szolgáltatásokat
elemezte, különös tekintettel azokra, amelyek iránt várhatóan a közeljövőben jelentős kereslet
lesz tapasztalható.
(A témával kapcsolatos első megjelenés a Napi Gazdaság 2005. december 19-i számában
volt található, amelyben a teljes privátbanki melléklet a BloChamps Capital Kft. munkatársainak
tapasztalataira alapozva került megszerkesztésre.)
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2005. folyamán több alkalommal volt szerencséje a Társaságnak a partnereket
vagyonstrukturálás tárgyában üzletviteli tanácsokkal támogatni. A vagyonstrukturálási
szolgáltatás keretében Társaságunk arra törekedett és törekszik a jövőben is, hogy minél
alaposabban felmérje a megbízó aktuális ingó és ingatlan vagyonát, befektetési portfolióját, majd
a kockázatvállalási hajlandóság, a várható középtávú cash-flow, a különböző befektetési
instrumentumok iránti érdeklődés felmérését követően alakítsa ki a megbízó stratégiai érdekének
megfelelő vagyonstrukturálási javaslatot.
Természetesen külön megkeresés esetén üzleti tervek, stratégiai tervek, egyéb gazdasági
elemzések, tanulmányok elkészítése tekintetében a jövőben is szívesen állunk ügyfeleink
rendelkezésére. A Társaság az elkövetkezendő években is kiemelt célnak tekinti a meglévő
partnerekkel való üzleti kapcsolatok elmélyítését és a megbízók minél magasabb szakmai
színvonalon történő kiszolgálását.
Budapest, 2006. január 9.

Üdvözlettel:
BloChamps Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft.
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