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Konferencja na Uniwersytecie Warszawskim Indie Polska 60 lat stosunków dyplomatycznych dziedzictwo i przyszłość.

Conference at the University of Warsaw: India –
Poland 60 Years of Diplomatic Relations:
Heritage and the Future

O Polsce i Indiach w zglobalizowanym świecie oraz 60 latach współpracy dyplomatycznej, ekonomii,
kulturze i edukacji rozmawiali na UW przedstawiciele świata nauki i polityki. Podczas dwudniowej
konferencji, która odbyła się w dniach 6-7 marca spotkało się ponad stu gości, naukowców, dyplomatów i
polityków oraz studentów z Polski i Indii. Gościem specjalnym był doktor Rajendra K. Pauchari Laureat
Nagrody Nobla, który przewodniczył indyjskiej delegacji. Konferencja zorganizowana przez Uniwersytet
Warszawski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych w
ramach obchodów 60lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych była niezwykłym wydarzeniem,
bowiem nigdy wcześniej nie odbyło się tak duże spotkanie dotyczące relacji polsko-indyjskich.

Representatives of the world of science and politics talked at the University of Warsaw about
Poland and India in the globalized world and 60 years of diplomatic cooperation, economy,
culture and education. The two-day conference, which took place on March 6 and 7, brought
together over one hundred guests – scientists, diplomats, politicians and students from Poland
and India. The special guest was Doctor Rajendra K. Pauchari, Nobel Prize laureate, who
headed the Indian delegation. The conference was organized by the University of Warsaw, the
Ministry of Foreign Affairs and the Polish Institute of International Affairs as a part of celebrations
of the 60th anniversary of diplomatic relations. It was a unique event on account of being the first
such large meeting regarding Polish and Indian relations.

Do panelu dotyczącego współpracy ekonomicznej został zaproszony prezes IPCCI Pan JJ Singh. W
czasie dyskusji moderowanej przez dr Małgorzatę Bonikowską, Think Tank goście: Pani Lucyna
Jaremczuk, Ministerstwo Gospodarki, Pani Anna Kobierska, PIIG, Pan Vijay Mehta, PHD Indie oraz
reprezentant departamentu górniczego, MG mówili o historii i przyszłości współpracy między oboma
krajami. Prezes IPCCI szczególnie podkreślił ważność relacji międzyludzkich i inwestycji
długoterminowych. Przed wejściem na rynek indyjski trzeba odrobić porządnie lekcje i poznać kulturę
potencjalnego partnera a potem ja szanować. Służą temu różne wydarzenia organizowane przez
instytucje i organizacje. Świetną promocją dla Polski jest turystyka oraz nakręcenie filmu bollywood w
naszym kraju. Jednaj najlepszymi ambasadorami wiedzy są hindusi mieszkający w Polsce i dobrze
mówiący o możliwościach biznesowych.

The panel on economic cooperation was attended by the IPCCI President, Mr. JJ Singh. During
the discussion moderated by Małgorzata Bonikowska, Ph.D., Think Tank, the guests: Ms. Lucyna
Jaremczuk, Ministry of Economy, Ms. Anna Kobierska, PIIG, Mr. Vijay Mehta, PHD India and
representative of the mining department at the Ministry of Economy, talked about the history and
the future of cooperation between both countries. The IPCCI President strongly stressed the
importance of inter-human relations and long-term investments. Before entering the Indian
market, it is necessary to do one’s homework well and to become acquainted with the culture of
the potential partner and then respect it. This is the purpose of various events organized by
institutions and organizations. Tourism and shooting a Bollywood type film in our country might be
excellent promotion for Poland. However, the best ambassadors of knowledge are Indian people
living in Poland and promoting business opportunities.

Overseas Friends of BJP Polska

Overseas Friends of BJP Poland

Oddział Overseas Friends of BJP reprezentowany przez Vijaya Mehtę z Nowego Delhi, który odwiedził Polskę na
zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zwrócił się do kluczowych mieszkających poza Indiami Hindusów
(NRI) w Warszawie. W dniu 07 marca 2014 w siedzibie IPCCI w Warszawie zorganizowano spotkanie i utworzono
Komitet Overseas Friends of BJP.
Jako przewodniczącego zebrani wyznaczyli i wybrali J. J. Singha, jako wiceprzewodniczących - Sunila Shaha i
Harisha Lalwani, jako sekretarza – Vishnu Mirpuri, a jako skarbnika – Tapindera Sharmę. Pozostali członkowiezałożyciele komitetu to Kunal Chokshi, jako asystent sekretarza, Surjit Singh, Siddhanth Mohta i Joanna
Mazurkiewicz, jako asystent skarbnika.
Wybrany Komitet zwerbuje więcej członków spośród liczącej 4,000 osób społeczności NRI w celu wspierania opinii
publicznej wśród NRI i PIO na rzecz BJP i jego kandydata na premiera, Shri Narendra Modi w zbliżających się
wyborach w Indiach.
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Overseas Friends of BJP chapter represented by Mr. Vijay Mehta from New Delhi ,who visited Poland on the invitation
of the Ministry of Foreign Affair , Poland called upon the key Non Resident Indian s in Warsaw .On the 07th March 2014
a meeting was held in Warsaw at the seat of IPCCI and Over Seas Friends of BJP committee was formed.
Mr.J J Singh was nominated and accepted by the gathered as the President , Mr.Sunil Shah and Mr Harish Lalwani
elected as Vice Presidents , Mr.Vishnu Mirpuri is elected as the Secretary and Mr.Tapinder Sharma as a treasurer.
Other members of the founder committee are Mr.Kunal Chokshi assistant Secretary, Mr Surjit Singh, Mr Siddhanth
Mohta and Mrs.Joanna Mazurkiewicz as assistant treasurer.
The elected committee will muster more members among the NRI community of 4000 strong to promote public
opinion among NRI's & PIO's in support of BJP & its PM candidate Shri.Narendra Modi in the upcoming Elections in
India.
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„POLSKA – INDIE; Perspektywy rozwoju współpracy
gospodarczej w sektorach energetycznym i górniczym”,
Zabrze, kopalnia Guido, 24 marca 2014 r.

“POLAND – INDIA; Development prospects for economic
cooperation in energy and mining sectors”, Zabrze, Guido Mine,
March 24, 2014.

Indyjsko Polska Izba Gospodarcza wspólnie z Urzędem Miasta Zabrze oraz Regionalną
Izbą Gospodarczą zorganizowała seminarium informacyjno-szkoleniowe w obszarze
stosunków ekonomiczno-handlowych Polski z Indiami oraz perspektyw rozwoju
współpracy gospodarczej szczególnie w sektorach wydobywczym i górniczym. Podczas
seminarium skierowanego do biznesu i administracji samorządowej została
zaprezentowana informacja dot. udziału polskiej delegacji rządowo-biznesowej w PolskoIndyjskim Szczycie Energetycznym w Delhi oraz V-tym Azjatyckim Kongresie
Wydobywczym i Międzynarodowych Targach Górnictwa w Kalkucie.

The Polish-Indian Chamber of Commerce, together with the City Office of Zabrze and the
Regional Chamber of Commerce, organized information and training seminar in the area of
economic and trade relations of Poland and India, as well as development prospects for
economic cooperation, especially in extraction and mining sectors. During a seminar
addressed to business and local government administration, information regarding
participation of Polish governmental and business delegation in the Polish and Indian
Energy Summit in Delhi and the 5th Asian Extraction Congress and International Mining
Fairs in Calcutta was presented.

Celem tego seminarium było wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną w rozpoczęciu
współpracy z indyjskimi partnerami i umożliwienie konsultacji z ekspertami z obszaru
przemysłu energetycznego i górniczego mających doświadczenia we współpracy z
rynkiem indyjskim.

The purpose of the seminar was to provide the participants with knowledge indispensable
for commencement of cooperation with Indian partners and enabling consultations with
experts from the area of energy and mining industries, who possess experience in
cooperation with the Indian market.

Konferencja odbyła się z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, organizacji
samorządu gospodarczego i instytucji otoczenia biznesu z Polski i z Indii. Gościem
specjalnym konferencji był Pan Srenik Sett, Prezes Stowarzyszenia Izb Gospodarczych i
Przemysłowych (Association of Business Chamber of Commerce and Industries) z Kalkuty.

The conference was attended by representatives of governmental administration, local
government organizations and business environment from Poland and India. The special
guest at the conference was Mr. Srenik Sett, President of the Association of Business
Chamber of Commerce and Industries from Calcutta.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Ambasada Indii w Polsce i Ministerstwo
Gospodarki. Zaś partnerami byli Krajowa Izba Gospodarcza, Dentons oraz Think Tank.

Honorary patronage over the event was held by the Indian Embassy in Poland and the
Ministry of Economy. Partners were the National Chamber of Commerce, Dentons and
Think Tank.

W wystąpieniach inauguracyjnych Pani Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta
Zabrze, Pani Monika Kapil Mohta, Ambasador Indii w Polsce, Pan Tadeusz Donocik,
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Pan Srenik Sett - Prezes
Association of Business Chamber of Commerce and Industries podkreślali ważność
sektora energetycznego i wydobywczego dla obu krajów oraz potencjał we wzajemnej
współpracy w tych obszarach. Indie są krajem, który szuka energii zaś Polska to numer
jeden w przemyśle wydobywczym i może być ważnym partnerem dla Indii.
O konkretnych możliwościach współpracy mówili w dalszej części zaproszeni eksperci:
Pani Lucyna Jaremczuk, Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej, Ministerstwo
Gospodarki, Prof. Maciej Kaliski, Departament Górnictwa, Ministerstwo Gospodarki, Pani
Maria Nowakowska, Krajowa Izba Gospodarcza, Pan Tadeusz Dulian, Deloitte, Pan
Andrzej Turkowski, ThinkTank, Pan Michał Motylewski, Dentons. O potencjale biznesowym
miasta Zabrze opowiedział Pan Marcin Bania – Biuro Obsługi Inwestora, Urząd Miasta
Zabrza. Zaś o doświadczeniach we współpracy Pan Tomasz Pędkolski, Famur, Pan Surojit
Ghosh Arcelor Mittal oraz Pan Sebastian Stefaniak, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska.
Spotkanie moderował Prezes IPCCI, Pan JJ Singh
Seminarium cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i wierzymy, że znajdzie to
przełożenie na wzmocnienie relacji biznesowych. Obecni na nim Prezes Srenik Sett i Pani
Ambasador Monika Kapil Mohta pozostali pod ogromnym wrażeniem gościnności
Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzaty Mańka- Szulik. Prezes ABCCI osobiście obiecał
pracę nad organizowaniem dalszej współpracy między Kalkutą a rejonem Śląskim co jest
gwarancję wymiernych sukcesów w przyszłości.
Krótki materiał znajduje się: http://www.youtube.com/watch?v=dAPNn3vONvM
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In inauguration speeches, Ms. Małgorzata Mańka-Szulik, Mayor of Zabrze, Ms. Monika
Kapil Mohta, Indian Ambassador in Poland, Mr. Tadeusz Donocik, President of the Regional
Chamber of Commerce in Katowice and Mr. Srenik Sett – President of the Association of
Business Chamber of Commerce and Industries emphasized the importance of the energy
and mining sectors for both countries and the potential of mutual cooperation in these areas.
India is a country that is looking for energy, whereas Poland is number one in the extraction
industry and may be an important partner for India.
Invited experts talked about specific possibilities of cooperation: Ms. Lucyna Jaremczuk,
Department of Bilateral Promotion and Cooperation, Ministry of Economy, Professor Maciej
Kaliski, Department of Mining, Ministry of Economy Ms. Maria Nowakowska, National
Chamber of Commerce, Mr. Tadeusz Dulian, Deloitte, Mr. Andrzej Turkowski, Think Tank,
Mr. Michał Motylewski, Dentons. Business potential of Zabrze was presented by Mr. Marcin
Bania – Investor Service Bureau, Zabrze City Office. Experiences in cooperation were
recounted by Mr. Tomasz Pędkolski, Famur, Mr. Surojit Ghosh, Arcelor Mittal and Mr.
Sebastian Stefaniak, Institute of Environmental Engineering. The meeting was moderated
by the IPCCI President, Mr. JJ Singh.
The seminar enjoyed great interest and we believe that it will translate into the strengthening
of business relations. President Srenik Sett and Ambassador Monika Kapil Mohta were
under great impression of the hospitality of the Mayor of the City of Zabrze, Małgorzata
Mańka-Szulik. President of ABCCI personally promised work on organizing further
cooperation between Calcutta and the region of Silesia which is a guranteee of tangible successes in the
future.
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Spotkanie z przedstawicielami Axis Bank
Forum
Indie-Europa Środkowa
w dniu 27-28 marca 2014.

The meeting with the representatives of Axis Bank

INDIA-CE Forum 27th-28th March 2014

Dwudniowe forum zorganizowane zostało przez FICCI i
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W tym spotkaniu
biznesowym uczestniczy ponad 100 delegatów
biznesowych z 14 krajów europejskich oraz liderzy
polityczni i biznesowi wyższego szczebla.

The two-day forum was organized by FICCI and the Ministry of
External Affair. More than 100 business delegates from 14
European Countries along with senior political and business leaders
are participating in this business engagement.
Ms. Preneet Kaur, Minister for State for External Affairs,
Government of India, underlined the need to define new paradigms
of cooperation between India and Central European economies as
an analysis of India's exports to these countries makes it amply
clear that we have neared the end of the current cycle of economic
relations.

Preneet Kaur, Minister Stanu ds. Zagranicznych, Rząd
Indii, podkreśliła konieczność zdefiniowania nowych
modeli współpracy między Indiami i gospodarkami
Europy Środkowej, ponieważ analiza indyjskiego
eksportu w sposób obszerny wyjaśnia, że zbliżamy się do
końca bieżącego cyklu stosunków gospodarczych.

This could be achieved by not only expanding the basket of traded
goods, but also by adding value and exchange and exports of highend technology and processes from both the sides.

Można to osiągnąć nie tylko poprzez rozwój koszyka
towarów stanowiących przedmiot wymiany handlowej, ale
także poprzez dodanie wartości oraz wymianę i eksport
wysokiej klasy technologii i procesów z obydwu stron.
Dane na temat wymiany handlowej między Indiami i
Europą Środkową, która w latach 2012-13 wyniosła
ponad 50 mld USD, wyglądały imponująco, ale wciąż
istnieje ogromna możliwość wykorzystania nowych
sektorów i znacznego zwiększenia danych na temat
wymiany handlowej. Forum dążyło do wspierania
lepszego zrozumienia możliwości dla przedsiębiorstw w
Indiach i krajach Europy Środkowej poprzez usystematyzowany dialog biznesowy.

The trade figures between India and Central Europe which stood in
excess of USD 50 billion in 2012-13, looked impressive, but there
remains tremendous scope to tap new sectors and significantly
raise the trade figures. The forum endeavoured to promote better
understanding of the opportunities for businesses in India and
Central European countries through a structured business
dialogue.
IPCCI delegation headed by Mr. J J Singh participated in the forum
with five delegates , Mr. O P Mishra ,MD of Indorama Poland presented his case related to the company's
investment in Poland as one of the successful ventures in Poland.

Delegacja IPCCI pod przewodnictwem J. J. Singha
uczestniczyła w forum z udziałem pięciu delegatów. O. P.
Mishra, Dyrektor Generalny Indorama Poland,
przedstawił swoją sprawę związaną z inwestycją firmy w
Polsce jako jedno z udanych przedsięwzięć w Polsce.

Embassy of Republic of Poland in New Delhi was also present in the
two day forum under the leadership of Mr. Piotr Opaliński, Director
Political Bureau .

W dwudniowym forum uczestniczyła także Ambasada RP
w Nowym Delhi pod przywództwem Piotra Opalińskiego,
Dyrektora Biura Politycznego.

© Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland
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The meeting
with the representatives of Axis Bank
Film
project

Spotkanie z przedstawicielami
Projekt
filmowy Axis Bank
Przybliżanie obu krajów jej mieszkańcom odbywa się wieloma
kanałami. To co zbliża i łączy to wspólne doświadczenie,
skrzyżowanie się kultur przez ludzi na przestrzeni lat.
Niezwykłe losy polskich sierot w Indiach pokazała Pani Anu
Radha w filmie Mała Polska w Indiach, w filmie koprodukcji
indyjsko polskiej. Film był emitowany w TVP 2 w Polsce oraz
w kanałach indyjskich.

Making the inhabitants familiar with both countries is done via multiple
channels. What brings us closer and unites us is common experience,
crossing of culture via people in the course of the years. Ms. Anu Radha in
a film entitled “Little Poland in India”, which is an Indian and Polish coproduction, presents unique stories of Polish orphans in India. The film
was aired on TVP 2 in Poland and on Indian channels.

Jest jednak jeszcze jedna historia nieznana mieszkańcom
obu krajów. Historia niezwykłej kobiety Wandy Dynowskiej,
Polski, która swoje życie związała z Indiami. Jej indyjskie imie
to Umadevi – świetlista Dusza. Polska pisarka, tłumaczka,
działaczka społeczna, popularyzatorka teologii i filozofii
hinduizmu w Polsce. Ambasadorka kultury indyjskiej i
polskiej, założycielka i organizatorka Biblioteki PolskoIndyjskiej. Była zafascynowana nauką Maharshiego, a
później ideami Mahatmy Gandhiego i została jego bliską
współpracownicą. Włączyła się w działalność na rzecz
niepodległości Indii. Uczestniczyła w spotkaniach z różnymi
hinduskimi środowiskami, przemawiała m.in. na temat miłości
ojczyzny i wpajania jej w serca dzieci, uczyła dostrzegania
wielkości Indii. Organizowała pomoc dla Polaków, którzy zdołali wyjechać z Armią Andersa z ZSRR i przez
Iran dotarli do Indii. W ciągu pięcioletniego pobytu uchodźców w Indiach była częstym gościem w osiedlach
polskich, szczególnie w obozie Valivade koło miasta Kolhapur. Odczyty, które tam wygłaszała, cieszyły się
bardzo dużym zainteresowaniem. W 1960 Dynowska postanowiła pracować wśród dzieci tybetańskich,
które w czasie inwazji chińskiej i przeprawy przez Himalaje utraciły rodziców.
To tylko kilka elementów z życia Umadevi, życia w którym spotkała się z wybitnymi osobami: Karolem
Wojtyłą i Dalajlamą. Jej historię chciałaby przybliżyć Pani Sujata Sett. Pomysłem swym zaraziła ona Panią
Ambasador Indii w Polsce Panię Monikę Kapil Mohtę, która zaprosiła reżyserkę i producentkę do Polski.
Podczas zorganizowanego przez Ambasadę wspólnie z IPCCI spotkania dla przedstawicieli Instytutu
Adama Mickiewicza, TVP, NINA, Sejmu oraz biznesmenów indyjskich Pani Sujata Sett zaprezentował swój
projekt, który spotkał się z zainteresowaniem. Organizacje rządowe mają rozważyć formę współpracy przy
nim zaś członkowie Izby – Weco Travel oraz Pan Rajesh Bojwani, TradeTrans zadeklarowali znaczący
wkład finansowy pozwalający już na rozpoczęcie prac nad filmem.
Mottem Dynowskiej było: Pokazać duszę Polski Indiom, choćby małej garstce ludzi żywych I otwartych...
Pokazać duszę Indii Polakom, choćby nielicznym, szerokim i pozbawionym rasowych i religijnych
przesądów, którzy kochają człowieka bez względu na to, jaką część świata zamieszkuje, którzy szanują i
cenią twórczą myśl ludzką, bez względu na formy i symbole, w jakich się wyraża – oto jeden z głównych
celów mego wieloletniego przebywania w Indiach.
Zapraszamy zainteresowane osoby i organizacje do pracy nad tym projektem, który pozwoli to motto wcielić
w życie.

However, there is one more story unknown to inhabitants of both
countries. This is the story of an exceptional woman, Wanda Dynowska, a
Pole whose life was bound to India. Her Indian name is Umadevi – the
Shining Soul. She was a Polish writer, translator, social activist and a
popularizer of Hindu theology and philosophy in Poland, as well as the
ambassador of Indian and Polish culture, founder and organizer of Polish
and Indian Library. She was fascinated with the teachings of Maharshi
and later with the ideas of Mahatma Gandhi and became his close coworker. She conducted activity for India’s independence and participated
in meetings with various Hindu milieus; she gave speeches about love of
motherland and teaching this love to children, she taught how to perceive
the greatness of India. She organized assistance for Poles who managed
to leave with Anders’ Army from the Soviet Union and arrived in India
The 5th Jubilee Polish
Open
Championships
in Carrom
Brzeg
2014
through
Iran.
In the course of the refugees’
five-year-stay
in India,
she was
a frequent guest in Polish camps, especially in the Valivade camp near Kolhapur. Presentations that she
gave there enjoyed great interest. In 1960, Dynowska decided to work with Tibetan children who lost their
parents during the Chinese invasion and the crossing through Himalayas.
These are only a few facts from the life of Umadevi; in the course of her life, she met outstanding people:
Karol Wojtyła and the Dalai Lama. Ms. Sujata Sett decided to popularize this story and infected Ms. Monika
Kapil Mohta, Polish Ambassador in India, with the idea, who invited the director and producer to Poland.
During the meeting of the representatives of the Adam Mickiewicz Institute, TVP, NINA, Sejm and Indian
businessmen organized by the Embassy together with IPCCI, Ms. Sujata Sett presented her project which
was met with great interest. Governmental organizations are going to consider a form of cooperation,
whereas members of the Chamber, Weco Travel and Mr. Rajesh Bojwani, TradeTrans, declared substantial
financial contribution allowing for commencement of work on the film.
Dynowska’s motto was: “to show the soul of Poland to India, even to a small group of lively and open
people… to show the soul of India to Poles, even few, broad-minded and deprived of racial and religious
prejudices, who love people irrespective of which part of the world they live in, who respect and cherish the
creative human thought, in spite of the forms and symbols in which it is expressed – this is one of the main
purposes of my long-term stay in India.”
We would like to invite interested persons and organizations to work on this project, which will allow for
realizing this motto.
More information can be obtained by contacting the IPCCI or the Indian Embassy.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z IPCCI lub Ambasadą Indii.
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The meeting with the
representatives
of Axis
Bank
Promotion:
Espirito
Santo
Investment
Bank (“BESI”)

Spotkanie z przedstawicielami
Axis BankInvestment Bank (“BESI”)
Promocja
Espirito Santo
Espirito Santo Investment Bank (“BESI”) należy do Grupy Banco Espirito Santo, międzynarodowej
instytucji finansowej obecnej na wszystkich najważniejszych rynkach finansowych o ponad 140-letniej
tradycji i ponad 2,2 milionów klientów na całym świecie. Działalność BESI obejmuje pełny zakres usług
bankowości inwestycyjnej obejmujący między innymi transakcje fuzji i przejęć, emisji akcji i długu. Od 2010
roku, BESI aktywnie rozwija swoją działalność na Polskim rynku poprzez oddział w Warszawie, który ma za
zadanie realizować transakcje w Polsce oraz w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.
Obecnie BESI Warszawa to około 60 doświadczonych osób świadczących usługi z zakresu fuzji i przejęć,
rynków kapitałowych akcji i długu, Fixed Income i Treasury oraz Finansowania Akwizycji. Tak szerokie
kompetencje zgromadzone pod jednym dachem dają nam unikalne możliwości kompleksowej realizacji
nawet najbardziej skomplikowanych transakcji obejmujących doradztwo transakcyjne, pozyskania
finansowania w drodze emisji akcji lub długu czy restrukturyzacji zadłużenia w sposób maksymalnie
efektywny dla naszych klientów.
Poza budowaniem silnej pozycji na lokalnym rynku, nasz warszawski zespół aktywnie promuje transakcje z
udziałem polskich przedsiębiorstw poprzez współpracę z biurami BESI w Europie, ale także w USA,
Brazylii, Indiach, Angoli, Mozambiku oraz w regionie Azji Środkowo-Wschodniej. W samym 2013 roku
zespół rynków kapitałowych akcji w Warszawie zrealizował transakcje o wartości przekraczającej 8 mld
PLN. W zakresie wielkości kapitałów pozyskanych w drodze IPO, BESI zajęło 3 miejsce w Polsce, tym
samym wyprzedzając nie tylko globalne banki inwestycyjne, ale także kilku znanych lokalnych
konkurentów.
Zespół analiz rynkowych BESI w Warszawie pokrywa obecnie 58 spółek i w ostatnim rankingu Forbsa
uplasował się na drugiej pozycji wśród najlepszych zespołów w Polsce, uzyskując najwyższą liczbę
punktów w kategorii profesjonalizmu. Zespół fuzji i przejęć w 2013 roku zrealizował jedną z najbardziej
skomplikowanych transakcji na polskim rynku – wydzielenie i sprzedaż biznesu oddzieleń
przeciwpożarowych w Polsce, Czechach i Słowacji lidera rynku pasywnych zabezpieczeń pożarowych
Mercor SA do światowego lidera w zakresie kontroli dostępu, firmy Assa Abloy. BESI Warszawa jest także
bardzo aktywne na rynku emisji obligacji korporacyjnych. Zespół DCM w ostatnich 12 miesiącach
zrealizował emisje o wartości niemal 0,5 mld PLN.
-------------------------------------------Espirito Santo Investment Bank rozpoczął działalność w Indiach w 2011 roku w Bombaju, skąd
świadczone są usługi bankowości inwestycyjnej w całych Indiach. Obecnie biuro BESI Indie oferuje pełen
zakres usług bankowości inwestycyjnej, usługi brokerskie oraz zespół analityków rynkowych zatrudniając
33 specjalistów, w tym 18 analityków pokrywających ponad 100 indyjskich spółek z 10 sektorów gospodarki.
W ostatnich latach BESI Indie rozwinął silne relacje z dużymi korporacjami w Indiach oraz aktywnie
promował międzynarodowe transakcje M&A. Wraz z budową silnej pozycji na rynku lokalnych, zespół BESI
Indie pracuje nad transakcjami pomiędzy Indiami a Półwyspem Iberyjskim, Europą Wschodnią, Ameryką
Łacińską, USA i Mozambikiem. BESI Indie w ostatnich latach rozwinęły także działalność w zakresie
rynków kapitałowych akcji I obecnie współpracuje ze wszystkimi dużymi inwestorami instytucjonalnymi w
kraju oraz na świecie.
Zespół analityczny BESI Indie dzięki zróżnicowanej tematyce analizy oraz szerokiego pokrycia
sektorowego jest jednym z najlepszych w Indiach. Biuro w Bombaju pokrywa swoja analizą spółki z sektora
usług finansowych, bankowości, dóbr inwestycyjnych, technologii, farmacji, ochrony zdrowia,
telekomunikacji, dóbr konsumpcyjnych, spożywczego oraz budowlanego i materiałów budowlanych.
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Espirito Santo Investment Bank (“BESI”) belongs to Banco Espirito Santo Group, a global financial
institution with presence in 24 countries with over 140 years of experience and 2,2 million clients worldwide.
BESI is a fully fledged investment banking unit of the BES Group offering integrated investment banking
services in key geographies on five continents. Since 2010, BESI is actively developing its franchise in the
Polish market and as a regional hub for the Bank’s investment banking services in Central-Eastern Europe.
Currently Warsaw Branch encompasses approximately 60 experienced professionals offering different
investment banking products including M&A, ECM, brokerage, DCM, acquisition and project finance, fixed
income and other investment banking services. Such broad competence in one house gives a unique
capacity to conduct a full scope advisory including M&A and fundraising, successfully and effectively. On top
of building strong local presence in Poland, BESI Warsaw actively promotes cross border transactions
between our geographies within Europe as well as with the USA, Brazil, India, Angola, Mozambique and
South East Asia. Only in 2013 BESI Warsaw Equity Capital Markets Team executed transactions worth
more than 8bn PLN (ca. 2.7bn USD). BESI was ranked 3rd among the investments banks with respect to
the value of IPOs executed in 2013, before all bulge bracket banks and most of renowned Polish
competitors.
Our Equity research team ranked the second best in Poland in recent ranging of Forbes with the highest
score for professionalism among all houses. BESI Warsaw covers locally 58 companies listed on the
Warsaw Stock Exchange. BESI M&A team executed in 2013 one of the most complicated transactions in
the Polish market being the carve out and disposal of fire partitions businesses in Poland, Czech Republic
and Slovakia of Mercor SA, a leading passive fire protection systems provider in CEE, to a global entrance
control provider – Assa Abloy. BESI Warsaw also includes Debt Capital Markets, which only in the last 12
months successfully executed 5 corporate bonds issues worth almost 0,5bn PLN (ca. 0,2bn USD).
Espirito Santo Investment Bank commenced Indian operations in 2011 in Mumbai to provide investment
banking services across India. Currently the India office offers a complete spectrum of investment banking,
institutional brokerage and equity research services with 33 professionals including 18 equity research
analysts covering 10 sectors and 100+ listed Indian companies.
Over the past few years ESIB India has developed a strong relationship with the large business groups in
India and has been actively pursuing cross border M&A transactions. Along with focusing on establishing a
strong local presence in India, ESIB India has also been actively working on transactions between our focus
geographies in Iberia, Eastern Europe, Latin America, US and Mozambique.
On the Equity Capital Markets from ESIB India has made significant inroads and is currently working with all
large Foreign & Domestic Institutional Investors across sectors. Our Equity Research team is ranked among
the best in India on account of their differentiated thematic research coverage and wide sectorial coverage
including financial services, banks, capital goods, technology, pharmaceuticals & healthcare, telecom
services, consumer durables, food & beverage and construction & building materials.
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FREIS/Fundacion Real Madrid

Spotkanie
przedstawicielami
Axis Bank
Freis
/ zFundación
Real
Madrid

The meeting with the representatives of Axis Bank

IPCCI & Freis / Fundación Real Madrid niedawno podpisała umowę o współpracy na rzecz wspierania
działalności sportowych .

IPCCI & FREIS/Fundacion Real Madrid has recently signed an agreement of co-operation to promote
sports activities.

Freis jest oficjalnym partnerem Fundacja Realu Madryt ( FRM ) w Polsce, która jest organizacją non profit,
mającą na celu promowanie sportu i edukacji wśród młodzieży. Głównym celem jest otwarcie i prowadzenie
szkół społecznych typu non profit dla e dla dzieci ze środowisk ubogich. Takie placówki działają już w Łodzi i
Aleksandrowie Łódzkim .

FREIS is an official partner of Fundacion Real Madrid (FRM) in Poland which is a non profit organization
with aim to promote sports and education among youth although .The main purpose is to open and run non
profit social schools of Fundacion Real Madrid in Poland focused for children from underprivileged
communities which are already operating in Lodz and Aleksandrow Lodzki.

Dodatkowo Freis i Fundación Real Madryt organizuje płatne obozy dla dzieci w lipcu 2014 roku pod marką
Fundacion Real Madrid Campus Experience. Szczegółowe
informacje na stronie: www.campy.com.pl
Prezes Freis Pan Dominik Kropidlowski jest biznesmen, który
reprezentuje również indyjską grupy Punj Llyod w Polsce dla
dużych projektów budowlanych. Pan Amit Lath, Wice Prezes IPCCI
jest aktywnie zaangażowany w Radzie doradczej Freis / Fundacja
Realu Madryt .

FREIS and Fundacion Real Madrid is also organizing a Camp under commercial activity for Children in July
2014 under brand of Fundacion Realmadrid Campus Experience.
For details visit: www.campy.com.pl
President of FREIS Mr. Dominik Kropidlowski is a businessman
who also represents Indian Group PUNJ LLYOD in Poland for
large construction projects. Also IPCCI’s Mr. Amit Lath actively
involved and is in the advisory Board of FREIS/Fundacion Real
Madrid.

Zapraszamy do współpracy z Fundacją. Dla członków i parterów
IPCCI gwarantujemy specjalne rabaty.

Special Discounts are applicable for IPCCI members and friends –
while contacting us please use ref of IPCCI.

The 5th Jubilee Polish Open Championships in Carrom - Brzeg 2014
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Marynarska Business Park
ul. Tasmowa 7, Bldg D 02-677 Warszawa
T: +48 22 520 28 02 / F: +48 22 520 28 86
E: committee@ipcci.pl W: http://www.ipcci.pl
www.facebook.com/ipccipl
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