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HÍRLEVÉL
Tisztelt Partnerünk!
A BloChamps Capital Kft. folyamatosan igyekszik tájékoztatni Ügyfeleit a gazdasági,
pénzügyi aktualitásokról. Jelen hírlevélben Társaságunk, elsősorban középvállalkozások,
befektető- és vagyonkezelő társaságok működtetési költségeinek egyedi csökkentési lehetőségére
kívánja felhívni a figyelmet.
Európában az utóbbi években növekvő tendenciát mutat azoknak a közép- és
nagyvállalkozásoknak a száma, amelyek olyan országba helyezik át székhelyüket, ahol a
cégalapítási vagy a cég működtetésével járó költségek, adóterhek kedvezőbbek, mint saját
hazájukban. A BloChamps Capital Kft., elsősorban a tőkepiacon aktív Partnere megbízásából
átfogó tanulmány keretében mérte fel, hogy egyes európai országokban milyen feltételek mellett
lehet korlátolt felelősségű társaságot, részvénytársaságot, off-shore leányvállalatot, befektetési
alapot létrehozni. A Társaság számos szempontot figyelembe véve vizsgálta a gazdasági
társaságok működésével kapcsolatos járulékos és egyéb adminisztrációs költségeket, kitérve az
egyes országokban jellemző adó és járulékfizetési kötelezettségekre is.
Az Európai Uniós csatlakozás óta Magyarországon is egyre nagyobb az érdeklődés a
külföldi cégalapítással kapcsolatban. A gazdasági társaságokat érintő, a magyarországihoz képest
kisebb adóterhek, járulékok miatt magyar nagyvállalatok után számos vállalkozás döntött úgy,
hogy valamelyik Európai Uniós vagy közeljövőben uniós taggá váló államban alapít társaságot
költségcsökkentés céljából. A különböző, helyi sajátosságokat vizsgálva, a BloChamps Capital
Kft. tapasztalatai alapján, elsősorban azoknak a magas szellemi hozzáadott értékkel szolgáltató
társaságoknak, tanácsadó cégeknek jelenthet lényeges megtakarítást a székhely áthelyezés,
amelyek tevékenysége fizikailag nem kötődik egy adott helyhez, irreleváns, hogy honnan nyújtja
a szolgáltatást. Természetesen sok szempontot kell figyelembe venni, hogy mely európai
országban érdemes a hatályos rendelkezések alapján, költségcsökkentési célból
céget/leányvállalatot alapítani. Amennyiben sikerült felkelteni az érdeklődését a téma iránt,
bővebb tájékoztatás végett, Társaságunk szívesen veszi megkeresését az ismert elérhetőségeken.
Hírleveleink alapján Partnereink rendszeresen értesülhetnek Társaságunk munkatársainak
gazdasági sajtóban megjelenő nyilatkozatairól. A Figyelő című pénzügyi hetilap 2006. március 915-i számának 64-66. oldalán „Magánosítás (Hazai private banking üzletágak)” címmel jelent
meg összeállítás a magyarországi privátbanki üzletágakkal kapcsolatban. Az időszerű témával
foglalkozó cikk szakmai támogatására a privátbanki szektor objektív szakértőjeként felkért
Társaságunk nevében, Karagich István úr osztotta meg az újsággal az üzletágakra vonatkozó
véleményét. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos témában, a HVG 2006. március 18.-i
számának 55-56 oldalán, a HVG Trend mellékletben „Mibe érdemes fektetni?” címmel megjelent
cikkhez a hetilap, részben Társaságunk pénzügyi igazgatójának vagyonstrukturálásra vonatkozó
meglátásait vette alapul.
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Végezetül, engedje meg, hogy Társaságunk örömmel számoljon be a BloChamps Capital
Kft. pénzügyi igazgatóját ért szakmai megtiszteltetésről. A Budapesti Értéktőzsde prominens
vezetői külön elismerésben részesítették Karagich István urat a devizapiac népszerűsítésében,
széleskörű elterjesztésében végzett üzleti és ismeretterjesztő tevékenységéért, valamint ismételten
gratuláltak a 2005-ös „Tőzsde Embere” címre történt jelöléshez. A BÉT vezetői hangsúlyozták,
hogy a díjra való jelölés komoly szakmai elismerést jelent, hiszen a nominálás hagyományosan a
piaci szereplők véleménye alapján történik.
Budapest, 2006. március 23.
Üdvözlettel:

BloChamps Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft.

BUDAPEST, 1011 HUNYADI J. UTCA 13. TEL.: 489-0190; 489-0191; FAX: 489-0192
POSTACÍM: 1244 BUDAPEST, PF.: 858. E-MAIL: BLOCHAMPS@AXELERO.HU , WWW.BLOCHAMPS.HU

