Raport bieżący nr 35/2012
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) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2012 z
dnia 12 czerwca 2012 roku, w którym to poinformował o przyjęciu przez podmiot działający
na rynku mediów elektronicznych, oferty na zakup wierzytelności, informuje o zawarciu w
dniu 3 lipca 2012 roku przez podmiot zależny od Emitenta, Presco Investments S.à r.l.
(Spółka) z podmiotem działającym na rynku mediów elektronicznych (Podmiot) umowy
sprzedaży wierzytelności (Umowa).

Przedmiotem Umowy jest przeniesienie na Spółkę wierzytelności pieniężnych wynikających
z tytułu niezapłaconych należności wynikających z umów o świadczenie usług, w celu ich
dalszej windykacji.
Wartość nominalna nabywanych wierzytelności według stanu na dzień zawarcia Umowy
stanowi łącznie kwotę 51 097 531,47 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych, czterdzieści siedem
groszy). Cena nabycia ww. wierzytelności została ustalona w kwocie 9 509 250,61 zł
(słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych,
sześćdziesiąt jeden groszy). Przeniesienie nabytych wierzytelności na Spółkę zostanie
zrealizowane w dniu zapłaty ceny za te wierzytelności, przy czym zapłata ceny za nabyte
wierzytelności nastąpi w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.
Umowa nie zawiera zapisów 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.
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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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