Raport bieżący nr 3/2012
Data sporządzenia: 10 stycznia 2012
Temat: Zawarcie znaczącej umowy zakupu wierzytelności
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2011 z dnia 28 października 2011 roku
dotyczącego wygrania licytacji ustnej na zakup pakietu wierzytelności od Powszechnej Kasy
Oszczędności Banku Polskiego S.A. (Bank), Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (Emitent)
informuje, iż w dniu 10 stycznia 2012 roku P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz) reprezentowany przez
Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawarł z Bankiem umowę
nabycia ww. portfela wierzytelności (Umowa).

Na mocy Umowy Fundusz nabył od Banku za cenę 13.300.000zł („Cena nabycia”) pakiet
15 278 wierzytelności, na które składają się wierzytelności wynikające z tytułu kart
kredytowych, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 34.004.075,96 zł.

Przeniesienie wierzytelności nastąpi w dniu zapłaty Ceny nabycia, przy czym zapłata za
nabyte wierzytelności nastąpi w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy. Do tego dnia
zgodnie z zapisami Umowy oraz w przypadkach w niej przewidzianych np. w przypadku ich
całkowitej spłaty lub zawarcia umowy ugody w odniesieniu do danej wierzytelności
Bankowi przysługuje prawo wycofania lub usunięcia wierzytelności wytypowanych do
sprzedaży, co oznacza, że w takiej sytuacji wysokość ostatecznej ceny nabycia pakietu
wierzytelności może ulec zmianom.

W przypadku wystąpienia istotnych zmian w wysokości ceny nabycia Emitent poinformuje
w odrębnym raporcie.

W Umowie nie wskazano postanowień dotyczących kar umownych.
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Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania wartości zawartej Umowy za znaczącą Emitent przyjął 10%
kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
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