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Conpet și-a prezentat rezultatele preliminare pentru trimestrul 4 al 2015 (4Q15) astăzi, înainte de deschiderea pieței. 

Profitul net pentru 4Q15 este de obicei scăzut și nu este relevant pentru întregul an, în timp ce profitul net pentru anul 

financiar 2015 (FY15) a fost cu 7% mai mare decât estimările noastre și cu 5,6% mai mari față de anul anterior. Noile tarife 

pentru 2016 au fost de asemenea publicate, cu o creștere de 1,4% a tarifelor interne și o schimbare a modului în care 

tarifele pentru import sunt structurate (mai mari pentru tranșele mai mici; mai mici pentru cele mai mari). Considerăm că 

aceste schimbări sunt neutre, în timp ce o mică scădere a cantităților transportate, așa cum a fost estimată de operatori, ar 

putea duce la o scădere de <5% a profitului net anul viitor, dacă nu este compensată cu o reducere a costurilor. Acest lucru 

întărește părerea noastră conform căreia Conpet este o societate profitabilă stabilă care plătește un dividend bun (aproape 

de 8% randament în acest an). Un catalizator ar putea rezulta din proiecte de investiții suplimentare, care ar putea utiliza 

situația favorabilă a lichidităților Conpet (peste 50% din capitalizarea bursieră), în timp ce o amenințare o constituie 

procesul tehnic de mărire a capitalului social cu valoarea loturilor de teren aflate în proprietatea statului. 

O conferință telefonică va avea loc pe data de 12 februarie pentru a discuta rezultatele (detaliile urmează să fie confirmate). 
 

Rezultate și dividend FY15: profitul net pentru 4Q15 a fost de 2,3m RON, o scădere de 10% comparativ cu anul trecut și 87% 

comparativ cu trimestrul precedent. Cu toate acestea, 4Q are de obicei rezultate slabe din cauza faptului că provizioanele 

pentru beneficiile datorate angajaților sunt înregistrate în acest trimestru. Pentru FY15, societatea a raportat un profit net de 

54,3m RON, o creștere de 5,6% comparativ cu anul precedent și 7% peste estimările noastre. Presupunând o rată de plată de 

90%, randamentul dividendului ar fi de 7,6%. 

Conpet: rezultate trimestriale 

(RON m) 4Q14 3Q15 4Q15A    comparativ 
      cu anul           

trecut 

comparativ 
cu 

trimestrul 
anterior 

4Q15E vs. WoodE 

Cifra de afaceri 93,1 99,5 95,7 3% -4% 92,0 4% 

Total venituri de exploatare 100,1 103,2 103,3 3% -5% 97,4 6% 

OPEX 85,9 73,5 83,9 -2% 14% 84,7 -1% 

EBITDA 14,2 34,7 19,4 36% -44% 12,7 52% 

Depreciere 11,3 12,1 15,1 34% 25% 12,0 26% 

EBIT 2,9 22,6 4,3 46% -81% 0,7 489% 

Profit financiar 2,5 1,2 1,2 -52% -1% 1,0 22% 

Profit înainte de impozitare 5,4 20,8 5,5 1% -74% 1,7 218% 

Impozit pe profit 2,9 3,9 3,2 10% -18% 0,5 540% 

Profit net 2,5 16,9 2,3 -10% -87% 1,2 87% 

Conpet: rezultate 2015 

(RON m) 2014 2015 comparativ 
cu anul 

trecut 

2015E vs. WoodE 

Cifra de afaceri 375,0 381,4 2% 362,3 5% 

Total venituri de exploatare 402,4 411,8 2% 390,5 5% 

OPEX 302,0 298,1 -1% 296,9 0% 

EBITDA 100,5 113,7 13% 93, 6 21% 

Depreciere 46,5 51,4 11% 411,9 23% 

EBIT 54,0 62,2 15% 51,7 20% 

Profit financiar 9,7 5,8 -41% 8,7 -34% 

Profit înainte de impozitare 64,5 68,0 5% 60,4 13% 

Impozit pe profit 13,2 13,7 4% 9,7 42% 

Profit net 51,4 54,3 6% 50,8 7% 
    Sursa: Conpet, Wood Research
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Numerar și investiții: situația trezoreriei pentru sfârșitul de an a fost de 380,3m RON, în creștere de la 343,03m la sfârșitul 

anului trecut. Aceste sume sunt investite în principal în obligațiuni de stat și bonuri de trezorerie. Sperăm să vedem o 

încredere crescută față de noile proiecte de investiții din partea societății, deoarece credem că situația trezoreriei și 

puterea de influență permit proiecte de o anvergură mult mai mare și, de asemenea, o rentabilitate mai bună. 

Tarife noi: noile tarife pentru 2016 au fost de asemenea publicate. Tarifele pentru transportul intern au fost mărite cu 1,4%, în 

timp ce structura tarifelor pentru activitatea de import a fost modificată (mărită pentru cantitățile mai mici transportate; 

micșorată pentru cantitățile mai mari). Luând în considerare reducerea estimată a cantităților care urmează a fi transportate, 

ne așteptăm la o mică scădere a veniturilor și posibil o mică scădere a profitului net, dar nu mai mult de 5%. 

Modificări ale tarifelor 

Tarif (RON/t) aplicat pentru:  Tarif vechi Tarif nou Modificare 

Transport intern  78,64 79,75 1,4% 

Bazin Ploiești (Lukoil) până la 60.000 tone 28,03 38,0 39,3% 

 60.000 tone-100.000 
tone 

27,27   

 100-150.000 tone 26,18   

   16,0 -30,6% 

 mai mult de 100.000 
tone 

23,06   
     Sursa: Jurnalul Oficial 
 

Creșterea capitalului social: continuăm să vedem o amenințare cu privire la creșterea necesară a capitalului social, deoarece 

loturile de teren care sunt incluse în valoare de către societate aparțin statului. Întrucât creșterea capitalului social trebuie să 

fie efectuată la valoare nominală (3,30 RON/acțiune), acest lucru înseamnă că acționarii minoritari ar trebui să contribuie în 

numerar în raport cu contribuția în natură a statului, sau să fie dizolvați. Valoarea contabilă a terenului este de 12,7m RON, 

dar o reevaluare trebuie să fie efectuată pentru a estima valoarea curentă de piață. Dacă se utilizează indicele de inflație, 

loturile de teren ar putea fi reevaluate la 55m RON. Utilizând valoarea nominală, numărul de acțiuni care ar urma să fie 

atribuite statului ar putea fi în intervalul 3,6m și 16,6m (sau 42-190% din numărul curent al acțiunilor), ceea ce înseamnă că 

acționarii minoritari ar trebui de asemenea să contribuie cu numerar pentru a-și menține calitatea de acționari, deși suma ar fi 

relativ mică (între 2m Euro și 8m Euro pentru întregul procent de 41% deținut de investitori minoritari). Operațiunea este încă 

în așteptare, evaluarea finală nefiind încă publicată. 

 

Anul Vânzări Profit net Acțiuni 
cesionate 

EPS EPS P/E EV/EBITDA ROE DPS Dividende 

 (RON 
mld) 

(RON m) (m) (RON) creșter
e 

<x) (x) <%) (RON) randament 

2012 334 31 8,7 3,6 7,9% 20,8 5,1 5% 3,3 4% 

2013 349 31 8,7 3,6 1,6% 20,5 5,9 5% 3,4 5% 

2014 375 50 8,7 5,8 61,3% 12,7 3,0 7% 5,9 8% 

2015E 362 51 8,7 5,9 0,5% 12,6 3,1 7% 5,0 7% 

2016E 363 51 8,7 5,9 0,7% 12,5 3,3 7% 5,0 7% 

2017E 366 51 8,7 5,9 -0,5% 12,6 3,2 7% 5,0 7% 
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DECLINAREA RĂSPUNDERII 
Informații importante 

 
Această cercetare de investiție este publicată de către Wood & Company Financial Services, a.s. („Wood & Co”) și/sau una dintre filialele sale care sunt autorizate și reglementate de Banca 

Națională din Cehia ca organism de reglementare din țara de reședință, în Polonia - de către KFN, în Slovacia de către NBS, în Italia de către CONSOB, iar în Marea Britanie - de către FCA ca 

organisme de reglementare din statul-gazdă. 

                                                Recomandare                                                                                              Țintă preț 

30.05.2014 CUMPĂRARE(Init) 30.05.2014 RON 63,1 
  03.03.2015 RON 74,3 

22.10.2015 PĂSTRARE   

 
Explicație pentru rating 

 
CUMPĂRARE: Stocul este estimat a genera restituiri totale de peste 15% pe perioada următoarelor 12 luni, după cum sunt măsurate de prețul țintă. 

PĂSTRARE: Stocul este estimat a genera restituiri totale de 0-15% pe perioada următoarelor 12 luni, după cum sunt măsurate de prețul țintă.  

VÂNZARE: Stocul este estimat a genera restituiri totale negative pe perioada următoarelor 12 luni, după cum sunt măsurate de prețul țintă. 

RESTRICȚIONAT: Preconizările financiare și/sau ratingul și/sau prețul-țintă sunt interzise a fi divulgate, pentru a fi în conformitate, sau alte considerații de reglementare/legale, cum ar fi o perioadă de 
închidere temporară sau un conflict de interese. 

FĂRĂ RATING: Suspendarea ratingului după 30 de zile săptămânale consecutive, unde prețul actual în ceea ce privește prețul-țintă a fost în afara intervalului dictat de actualul rating de 
CUMPĂRARE/PĂSTRARE/VÂNZARE. 

ACOPERIREA TRANZIȚIEI: Din cauza modificărilor echipei de cercetare, divulgarea unui rating al stocului și/sau a prețului-țintă și/sau a informațiilor financiare sunt suspendate temporar. 

Rating al cercetării capitalului propriu (din 10 februarie 2016) 

 
Cumpărar

e 

Păstrare Vânzare Restricționat Fără rating Acoperirea tranziției 

Acoperirea cercetării capitalului propriu 45% 34% 13% 1% N.A. 7% 

Clienți IB 1% 1% N.A. N.A. N.A. N.A. 

Prețuri ale emisiunilor 
 

Prețurile sunt preluate de la închiderea zilei anterioare pe piața de reședință, cu excepția cazului în care este menționat altfel. 
Evaluare și riscuri 

 
Analiza riscurilor specifice pentru stabilirea prețurilor țintă ale stocului evidențiat în cazul (cazurile) nostru (noastre) de investiții sunt prezentate în cadrul raportului. Pentru detalii asupra 

metodologiilor utilizate pentru determinarea prețurilor noastre țintă și a riscurilor aferente obținerii obiectivelor menționate în conținutul principal al raportului sau pe http://www.wood.cz în 

Secțiunea Gestionarea Întreprinderii (Corporate Governance) sau prin linkul http://www.wood.com/research.html 

Utilizatorii trebuie să presupună că riscurile de investiție și metodologia de evaluare din noutățile zilnice sau notele rapide care nu modifică estimările sau ratingurile noastre sunt precum cele 

stabilite în cea mai recentă notă de cercetare de fond asupra acelei societăți subiect și pot fi găsite pe site-ul nostru web la www.wood.com 

Informații ale cercetării Wood (din 10 februarie 2016) 

Societatea Informații 

AT&S 5 

BRD 5 

BZ WBK 5 

CD Projekt 5 

CETV 5 

CEZ 5 

Conpet 1 

DO&CO 1 

Erste Group Bank 5 

Enea 5 

Energa 5 

Fortuna 5 

S.C. Fondul Proprietatea S.A. 1, 4, 5 

Getin Noble Bank 5 

GTC 5 

ITG 1, 3 

Immofinanz 5 

IPF 5 

JSW 5 

KGHM 5 

Komercni 5 

mBank 5 

Millennium 5 

                                                       Ratingul la 12 luni și istoricul PT pentru Conpet emise de Wood 

http://www.wood.cz/
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http://www.wood.com/research.html
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Netia 5 

Orange PL 5 

Pekao 5 

PGE 5 

Philip Morris 5 

PKO BP 1, 2, 3, 5 

PKN 5 

PZU 5 

RC2 4 

Romgaz 5 

SIF2 10 

SNP 3, 5 

O2 CR 5 

Transilvania 5 

Transgaz 1 

WSE 1 

Warimpex 1, 5 

Â Descriere 

1 Societatea este în prezent, sau a fost în ultimele 12 luni, un client al Wood & Co sau al societăților sale afiliate pentru prestarea serviciilor de investiții bancare. 

2 În ultimele 12 luni, Wood & Co sau societățile sale afiliate au primit compensație pentru serviciile de Finanțe Corporatiste/Bancare de Investiții din partea acestei societăți. 
3 În ultimele 12 luni, Wood & Co sau societățile sale afiliate au reprezentat manager principal, manager co-principal sau co-manager al unei oferte publice a instrumentelor 

financiare ale societății. 
4 Wood & Co acționează ca broker corporatist pentru această societate și/sau este posibil ca Wood & Co sau oricare dintre societățile sale afiliate să aibă un contract referitor la 

prestarea serviciilor de Finanțe Corporatiste/Bancare de Investiții. 
5 Wood & Co sau oricare dintre societățile sale afiliate reprezintă un formator de piață sau furnizor de lichiditate în legătură cu emisiunile acestei societăți. 
6 În ultimele 12 luni, Wood & Co, partenerii săi, societățile afiliate, funcționarii sau directorii, sau orice analist autor implicat în pregătirea acestei cercetări de investiție a furnizat servicii 

către societate în schimbul remunerației, altele decât consiliere de investiție normală sau servicii de executare a comerțulu i. 
7 Acele persoane identificate ca autor(i) pentru această cercetare de investiție, sau orice persoană implicată în pregătirea acestei cercetări de investiții au achiziționat/primit acțiuni în 

societate anterior ofertei publice a acelor acțiuni, iar prețul la care acestea au fost achiziționate, împreună cu data achiziționării, sunt dezvăluite mai sus. 

8 Analistul autor, membru al administrației analiștilor autori, sau oricare persoană implicată direct în pregătirea acestei cercetări de investiție are o poziție de proprietate directă 
în emisiunile acestei societăți. 

9 Un partener, director, funcționar, angajat sau agent al Wood & Co și al societăților sale afiliate, sau un membru al administrației acestuia/acesteia reprezintă un funcționar, 
director sau reprezintă un consilier sau membru al conducerii acestei societăți. 

10 La sfârșitul lunii încheiate imediat înaintea datei publicării acestei cercetări de investiție, Wood & Co sau societățile sale afiliate, împreună, au fost beneficiari efectivi a 1% sau mai mult 
din orice clasă a totalului capitalului social emis sau a altor emisiuni comune ale societății sau au deținut un interes financiar material altul decât capitalul în această societate. 

11 La sfârșitul lunii încheiate imediat înaintea datei publicării acestei cercetări de investiție, societatea relevantă a fost beneficiar efectiv a 1% sau mai mult din orice clasă a totalului 
capitalului social emis în Wood & Co sau oricare dintre societățile sale afiliate. 

12 Alte divulgări specifice, după cum este descris mai sus. 

WOOD & Company anunță că societatea sa afiliată WOOD & Company Funds SICAV p.l.c (prin fondurile comune) și-a crescut participarea în Pegas Nonwovens la 19,59%. Unele entități ale WOOD & 

Company Group reprezintă investitori ale acestor fonduri comune. 
 

Analiștii autori care sunt responsabili de întocmirea acestei cercetări de investiție au primit (sau vor primi) compensație pe baza (printre alți factori) a veniturilor de Finanțe Corporatiste/Bancare de Investiții 

și profiturilor generale ale Wood & Co. Totuși, acești analiști autori nu au primit și nici nu vor primi compensație care se bazează direct sau are legătură cu una sau mai multe activități specifice de Finanțe 

Corporatiste/Bancare de Investiții sau cu recomandările cuprinse în cercetarea de investiție. 

 
Wood & Co și societățile sale afiliate pot avea o relație de Finanțe Corporatiste/Bancare de Investiții sau de alt tip cu societatea care este supusă acestei cercetări de investiții și pot comercializa în oricare 

dintre investițiile desemnate, menționate în prezenta, fie în nume propriu sau în numele clienților săi, cu bună-credință și în cursul normal al formării de piață. În mod corespunzător, Wood & Co sau 

societățile sale afiliate, directorii sau angajații (alții decât analiștii autori care au întocmit această cercetare de investiție) pot în orice moment să aibă o poziție îndelungată sau scurtă în oricare din aceste 

investiții desemnate, investiții desemnate aferente sau opționale, viitoare sau alte instrumente derivate pe baza acestora. 

 
Wood & Co gestionează conflictele de interese care se ivesc ca rezultat al întocmirii și publicării cercetării prin utilizarea bazelor de date, notificarea angajaților relevanți și zidurilor chinezești, după cum 

sunt monitorizate prin Conformitate. Pentru mai multe detalii vizitați site-ul nostru web pe www.wood.com în Secțiunea Gestionarea Întreprinderii (Corporate Governance) sau prin linkul 

http://www.wood.com/research.html 
 

Informațiile cuprinse în această cercetare de investiție au fost adunate de Wood & Co din surse care se consideră a fi de încredere, dar (cu excepția informațiilor despre Wood & Co) nu este efectuată nicio 

reprezentare a garanției, în mod expres sau implicit, de către Wood & Co, societățile sale afiliate sau orice altă persoană, asupra clarității, preciziei, completitudini i sau corectitudinii acestora. Wood & Co nu a 

verificat în mod independent faptele, presupunerile și estimările cuprinse în prezenta. Toate estimările, opiniile și celelalte informații cuprinse în această cercetare de investiții constituie propria judecată a Wood 

& Co de la data cercetării investiției, sunt supuse modificării fără notificare prealabilă și sunt furnizate cu bună credință, dar fără responsabilitate sau răspundere legală. 
 

Agenții de vânzări, comercianții și alți profesioniști ai Wood & Co pot furniza, în mod verbal sau scris, comentarii de piață sau strategii comerciale către clienții noștri și biroul de comercializare pe cont propriu, 

care reflectă opinii ce sunt contrare opiniilor exprimate în această cercetare de investiție. Afiliații Wood & Co, biroul de comercializare pe cont propriu și afacerile de investiții pot lua decizii de investiții care nu 

sunt compatibile cu recomandările sau părerile exprimate în această cercetare de investiție. 

 
Această cercetare de investiție este furnizată doar în scop informativ și nu constituie o ofertă sau solicitare de cumpărare sau de vânzare a oricăror investiții desemnate, discutate în prezenta, în orice jurisdicție 

unde o astfel de ofertă sau solicitare ar fi interzisă. Drept rezultat, este posibil ca investițiile desemnate discutate în această cercetare de investiție să nu fie valabile pentru vânzare în unele jurisdicții. Această 

cercetare de investiție nu este și sub nicio formă nu trebuie să fie interpretată drept o solicitare de a acționa ca broker sau comerciant de emisiuni în nicio jurisdicție, de către orice persoană căreia nu îi este 

permis legal să efectueze activitatea unui broker sau comerciant de emisiuni din acea jurisdicție. Acest material este întocmit pentru circulația generală către clienți și nu ia în considerare obiectivele investiției, 

situația financiară sau nevoile particulare ale unei persoane anume. 

Investitorii trebuie să obțină consiliere pe baza propriilor circumstanțe individuale înainte de luarea unei decizii de investiție. În măsura maxim admisă de lege, niciunul dintre Wood & Co, societățile sale afiliate 

sau oricare altă persoană nu-și va asuma răspunderea în nicio manieră pentru orice pierdere directă sau ulterioară care apare din sau în legătură cu utilizarea acestui material. 

 
Pentru rezidenți din Marea Britanie sau din Europa: 

 
Această cercetare de investiție este doar pentru persoane care sunt Contrapartide eligibile sau Clienți profesionali și este scutită de restricțiile generale din secțiunea 21 din Financial  Services and Markets Act 

2000 (Legea Serviciilor Financiare și a Piețelor) (sau orice legislație asemănătoare) asupra comunicărilor invitațiilor sau stimulentelor pentru implicarea în activitatea de investiție pe baza faptului că este 

distribuită în Marea Britanie doar către persoane de tipul descris 

http://www.wood.cz/
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în Articolul 19(5) (profesioniști în investiții) și 49(2) (societăți cu capital propriu ridicat, asociații individuale etc.) din Financial Services and Markets Act 2000 (promovare financiară), Ordinul din 2005 (modificat). 

Acesta nu este destinat a fi distribuit sau transmis mai departe, în mod direct sau indirect, către orice altă clasă de persoane. Acest material nu este destinat distribuirii în Marea Britanie sau Europa către clienți 

obișnuiți, după cum este definit în cadrul regulilor Financial Conduct Authority - Autorității Conduitei Financiare. 
 

Pentru rezidenți din Statele Unite: 

 
Această cercetare de investiție distribuită în Statele Unite de către Wood & Co și, în anumite cazuri, de către Enclave Capital LLC („Enclave”), broker-comerciant înregistrat în SUA, doar investitorilor 

investiționali mari din SUA, conform Normei 15a-6 promulgată în conformitate cu Legea Valorilor Mobiliare din SUA din 1934, cu modificările ulterioare, și în conformitate cu interpretarea personalului Comisiei 

pentru Valori Mobiliare și Schimb. Această cercetare de investiție nu este destinată utilizării de către nicio persoană sau entitate care nu este un investitor major instituțional al S.U.A. Dacă ați primit o copie a 

acestei cercetări și nu sunteți un investitor major instituțional al S.U.A., vă este solicitat să nu citiți, să nu vă bazați sau să nu reproduceți conținutul din aceasta și să distrugeți această cercetare sau să o 

restituiți către Wood & Co sau către Enclave. Analiștii care întocmesc acest raport sunt angajați ai Wood & Co, care sunt rezidenți din afara Statelor Unite și nu reprezintă persoane asociate sau angajați ai 

oricărui broker-comerciant înregistrat în S.U.A. Așadar, analiștii nu se supun Regulii 2711 a Autorității de Reglementare a Industriei Financ iare - Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) sau a Regulation 

AC, adoptate de Comisia de Valori Mobiliare și Burse din S.U.A. (SEC) care, printre altele, restricționează comunicațiile cu o societate subiect, aparițiile publice și comercializarea personală a emisiunilor de 

către un analist de cercetare. Orice investitor major instituțional al S.U.A. care dorește să efectueze tranzacții ale oricăror emisiuni numite în prezenta, sau ale unor opțiuni din acestea, trebuie să facă acest 

lucru prin contactarea unui reprezentant al Enclave Capital LLC. Enclave este un broker-comerciant înregistrat la SEC și un membru al FINRA și a Securities Investor Protection Corporation. Adresa acestuia 

este 19 West 44th Street, Suite 1410, New York, NY 10036, iar numărul de telefon al acestuia este 646-454-8600‐ 454‐ 8600. Wood & Co nu este afiliată cu Enclave Capital LLC sau cu oricare alt broker-

comerciant înregistrat în S.U.A. 
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Persoane de contact 
 

Republica Cehă 

Namesti Republiky 1079/1a 

Palladium 

110 00 Praga 1 

Republica Cehă 

Tel +420 222 096 111 

Fax +420 222 096 222 

http://www.wood.com 

Polonia 

Skylight Zlote Tarasy 

Zlota 59 

00 120 Varșovia 

Polonia 

Tel +48 22 222 1530 

Fax +48 22 222 1531 

Marea Britanie 

City Point, Etaj 15 1 

Ropemaker Street 

Londra EC2Y 9HT 
 

 
Tel: +44 20 3530 0691 

Italia 

Via Vittor Pisani, 22 

20124 Milan 

Italia 
 
 

Tel + 39 02 67910 963 

Fax +39 02 67910 761 

Kristen Andrasko/Sadiq Razak 

Șefi Capitaluri proprii 

+420 222 096 253/+44 20 3530 0681 

kristen.andrasko@wood.com/sadiq.razak@wood.com 
 
 

Pagina Bloomberg 

WUCO 

 
 

Cercetare  

Co-Șef Cercetare/Șef Cercetare Polonia Co-Șef Cercetare/Șef Cercetare Grecia Șef Turcia/Industriale Macroeconomie 

Marta Jezewska-Wasilewska 

+48 22 222 1548 

marta.jezewska-wasilewska@wood.com 

Alex Boulougouris 

+30 211 106 9447 

alex.boulougouris@wood.com 

Oytun Altasli 

+44 203 530 0627 

oytun.altasli@wood.com 

Raffaella Tenconi 

+44 203 530 0685 

raffaella.tenconi@wood.com 

 
Consumator/Industriale 

 
Energie 

 
România 

 
Utilități/Minerit/Farmaceutică 

Lukasz Wachelko 

+48 22 222 1560 

lukasz.wachelko@wood.com 

Jonathan Lamb 

+44 203 530 7621 

jonathan.lamb@wood.com 

Lucian Albulescu 

+420 222 096 273 

lucian.albulescu@wood.com 

Bram Buring 

+420 222 096 250 

bram.buring@wood.com 

 
Date financiare/Turcia 

 
Polonia 

 
Date financiare 

 
Metale/Minerit 

Can Demir 

+90 533 639 6356 

can.demir@wood.com 

Jerzy Kosinski 

+48 22 222 1564 

jerzy.kosinski@wood.com 

Pawel Wilczynski 

+48 22 222 1551 

pawel.wilczynski@wood.com 

Andy Jones 

+44 20 3530 0629 

andy.jones@wood.com 

 
Consumator/Industriale 

 
Imobiliare 

 
Republica Cehă 

 
Polonia 

Gabriela Burdach 

+48 22 222 1545 

gabriela.burdach@wood.com 

Jakub Caithaml 

+420 222 096 481 

jakub.caithaml@wood.com 

Robert Kaplan 

+420 222 096 483 

robert.kaplan@wood.com 

Maciej Wardejn 

+48 22 222 1546 

maciej.wardejn@wood.com 

 
Polonia    
Pawel Wieprzowski 

+48 22 222 1549 

pawel.wieprzowski@wood.com 

Jakub Mician 

+420 222 096 320 

jakub.mician@wood.com 

  

Vânzări    

Kristen Andrasko 

+420 222 096 253 

kristen.andrasko@wood.com 

Jan Jandak 

+420 222 096 363 

jan.jandak@wood.com 

Sean Callahan 

+44 203 530 0688 

sean.callahan@wood.com 

Jan Koch 

+48 22 222 1616 

jan.koch@wood.com 

Piotr Kopec 

+48 22 222 1615 

piotr.kopec@wood.com 

Ioana Pop 

+44 20 3530 0693 

ioana.pop@wood.com 

Grzegorz Skowronski 

+48 22 222 1559 

grzegorz.skowronski@wood.com 

Michal Skowronski 

+48 22 222 1563 

michal.skowronski@wood.com 

Jan Thomson 

+420 222 096 841 

jan.thomson@wood.com 

Kostas Tsigkourakos 

+30 694 082 5810 

kostas.tsigkourakos@wood.com 

Markus Ulreich 

+420 222 096 418 

markus.ulreich@wood.com 

Tatiana Sarandinaki 

Enclave Capital în asociere cu WOOD & Company 

+1 646 454 8657; tsarandinaki@wood-enclave.com 

Servicii de Comercializare-Vânzări și de Execuție 

Ashley Keep 

+44 20 3530 0683 

ashley.keep@wood.com 

Jennifer Ewing 

+44 20 3530 0692 

jennifer.ewing@wood.com 

Zuzana Mora 

+420 222 096 283 

zuzana.hronska@wood.com 

Martin Stuchlik 

+420 222 096 855 

martin.stuchlik@wood.com 

 

Vladimir Vavra 

+420 222 096 397 

vladimir.vavra@wood.com 
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Bld. Iuliu Maniu 7,  
Cotroceni Business Center,  
Corp A, etaj 2, sector 6, București 
Tel: 021.411.40.45 / 0314.179.954 
Fax: 0318.105.091 / 021.411.40.45 
office@kalimera.ro; www.kalimera.ro 

Subsemnatul Alexandru Tănase, traducător autorizat cu nr. 33106, certific exactitatea 

traducerii în limba română cu textul înscris în documentul în limba engleză care a fost 

vizat de mine înregistrat sub nr. 2016/949/1. 

 

Traducător, 

Alexandru Tănase 
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