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HÍRLEVÉL

Tisztelt Partnerünk!

A BloChamps Capital Kft. eredeti szándékai szerint, csak a nyári szabadságolási időszak
végén kívánta volna Hírlevelével Partnereit megkeresni, azonban a Gyurcsány-kormány által
meghozott intézkedések kényszerű kötelezettséget teremtettek a befektetők, vállalati vezetők
számára a pénzeszközök menedzselésének átgondolására. A kormány által nemrégiben bejelentett,
2006. szeptember 1-vel hatályba lépő jogszabályi változások jelentős mértékben érinthetik az
eszközölni szándékozott befektetéseket, megtakarításokat, így Társaságunk felmérte, rendszerezte a
legális optimalizálási lehetőségeket és azok szeptember 1. előtti igénybevételével kapcsolatban
javasolja a jogszabályváltozások által esetlegesen érintett Partnereinknek a mielőbbi konzultációt. A
BloChamps Capital Kft. elsősorban magánszemélyek, kis-és középvállalkozások részére ajánlja az e
tárgyú üzletviteli , adóoptimalizálással kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások igénybe vételét.
Az intézkedések mindenki által ismert célja, hogy még 2006-ban 350 milliárd, 2007-ben és
2008-ban 1000-1000 milliárd forinttal csökkenjen az államháztartási hiány, így minél előbb
elérhető lenne az eurozónához való csatlakozás feltételét jelentő, 3%-os, GDP-arányos
államháztartási deficit. A fenti célok elérését szolgálja – többek között – a kamatadó és az
árfolyamnyereség-adó bevezetése. Társaságunk is osztja azt a véleményt, hogy az intézkedések
hatására lassulhat a gazdasági növekedés üteme a várhatóan növekvő inflációval együtt, így 2007ben az utóbbi két évben megszokottnál magasabb kamatkörnyezet mellett kell majd a kamatadó
fizetéssel számolni.
Lényeges kiemelni, hogy az intézkedések 2006. szeptember 1-i hatályba lépése előtt számos
legális lehetőség létezik a befektetések optimális átalakítására. Társaságunk fontosnak tartja
hangsúlyozni, hogy a 2006. augusztus 31-ig lekötött betétek, vásárolt részvények és befektetési
jegyek által az eladásig termelt nyereség, valamint az első kamatfizetés még nem fog adófizetési
kötelezettség alá tartozni. Az előzetes információk alapján, augusztus hónapban a pénzintézetek
számos új betéti konstrukciót fognak kínálni az ügyfeleknek. A termékeket vizsgálva, Társaságunk
véleménye szerint, előtérbe fognak kerülni a kereskedelmi bankok hosszú távra szóló (3-5-10 év)
betéti konstrukciói, illetve a befektetési alapok által kínált befektetési jegyek. A pénzpiaci,
garantált, illetve az ingatlanalapok alapkezelői a későbbre tervezett jegyzéseket minden bizonnyal
még 2006. augusztus 31-ig le fogják bonyolítani, s álláspontunk szerint a következő 2 hétben
több, nyíltvégű alapok alapja konstrukció is megjelenhet, amelyek a hosszú távra befektetők
számára nyújthatnak kedvező lehetőséget.
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A BloChamps Capital Kft., Partnerei egyéni igényeihez igazodva igyekszik a szóban
forgó üzletviteli tanácsadói szolgáltatásokkal ügyfeleink rendelkezésére állni. Mivel a következő
egy hónap során szükséges meghozni a befektetési portfoliókra vonatkozó esetleges döntéseket,
Társaságunk javasolja a témával kapcsolatos mielőbbi vagyonstrukturálási, "privátbanki"
konzultációt, hiszen testre szabott megoldás csak a befektetések pillanatnyi helyzetének,
szerkezetének, lejáratainak ismeretében tervezhető felelősségteljesen.
Társaságunk örömmel tájékoztatja Partnereit, várhatóan szeptembertől a BloChamps
Capital Kft. tovább növeli humánkapacitását, természetesen a létszámbővítésnél a Társaságunktól
megszokott szakmai elvárásokat figyelembe véve, igyekezve még komplexebb kiszolgálást
nyújtani Megbízói számára.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban igénybe kívánja venni konzultációs
szolgáltatásainkat és személyesen is tájékozódni kíván, Társaságunk szívesen veszi megkeresését
az ismert elérhetőségeken.
Budapest, 2006. augusztus 1.

Üdvözlettel:

BloChamps Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft.
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