Raport bieżący nr 34/2012
Data sporządzenia: 3 lipca 2012
Temat: Zawarcie znaczącej umowy zakupu wierzytelności
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:
Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (Emitent) informuje, że powziął informację, iż w dniu 2 lipca
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 Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we
Wrocławiu (Bank) umowę nabycia wierzytelności bankowych wynikających z udzielanych
przez Bank kredytów (Umowa).

Przedmiotem Umowy jest przelew przez Bank na Fundusz na warunkach określonych w
Umowie wierzytelności oraz przeniesienie stosownych zabezpieczeń tychże wierzytelności
w związku z udzielonymi kredytami, w celu ich dalszej windykacji.

Wartość nominalna nabywanych wierzytelności na dzień 20 maja 2012 r. wynosi 99 980
896,13 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy
osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 13/100). Zgodnie z Umową Fundusz nabywa od
Banku wierzytelności wskazane w Umowie za cenę 12 638 862,55 zł (słownie: dwanaście
milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 55/100).
Płatność ceny nastąpi do dnia 31 lipca 2012 r. Zawarta umowa przewiduje warunek
zawieszający, określający, iż przeniesienie wierzytelności na Fundusz nastąpi pod
warunkiem zapłaty ceny.
W Umowie nie wskazano postanowień dotyczących kar umownych.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania wartości zawartej Umowy za znaczącą jest cena
nabycia wierzytelności, która przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

www.presco.pl
kontakt@presco.pl

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Oddział w Pile: Al. Wojska Polskiego 49 B, 64-920 Piła. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta
stołecznego Warszawy XII wydział KRS pod numerem 0000372319. NIP: 897-17-02-186. Regon 020023793. Kapitał zakładowy – 19
700 000 zł w pełni opłacony.

Szczegółowa 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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