Raport bieżący nr 19/2011
Data sporządzenia: 15 października 2011
Temat: Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną od P.R.E.S.C.O. GROUP
S.A.
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, iż w dniu 14 października 2011 roku
powziął informację, iż zgodnie z Potwierdzeniem przydziału niepublicznych imiennych
certyfikatów inwestycyjnych serii B z dnia 14 października spółka zależna Emitenta o nazwie
Presco Investments S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu objęła w drodze przydziału w dniu 14
października 2011 roku niepubliczne imienne certyfikaty inwestycyjne serii B P.R.E.S.C.O.
Investment
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Zamkniętego (P.R.E.S.C.O. Investment I NSFIZ). P.R.E.S.C.O. Investment I NSFIZ wyemitował
niepubliczne imienne certyfikaty inwestycyjne serii B ( „CI”) o wartości 0,90 (słownie:
dziewięćdziesiąt groszy) każdy, w ilości 12 800 000 (słownie: dwanaście milionów osiemset
tysięcy) o łącznej wartości 11 520 000 (słownie: jedenaście milionów pięćset dwadzieścia
tysięcy). Niepubliczne imienne certyfikaty inwestycyjne serii B zostały objęte w 100% przez
Presco Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu za kwotę 11 520 000 zł (słownie:
jedenaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy).

Wartość ewidencyjna nabytych CI w księgach rachunkowych Presco Investments S.a r.l z
siedzibą w Luksemburgu wynosi łącznie 11 520 000 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset
dwadzieścia tysięcy złotych).

Nabycie CI zostało sfinansowane w całości ze środków pochodzących z podwyższenia
kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta Presco Investments S.a.r.l.

Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Środki uzyskane z emisji
CI będą przeznaczone na zakup pakietów wierzytelności.
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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.

Emitent posiada 100% udziałów w spółce zależnej o nazwie Presco Investments S.a.r.l z
siedzibą w Luksemburgu. Presco Investments S.a.r.l posiada 100% certyfikatów
inwestycyjnych w P.R.E.S.C.O. Investment I NSFIZ oraz 100% głosów na Zgromadzeniu
Inwestorów Funduszu.

Jedyne powiązania osobowe Emitenta i jednostki od niego zależnej polegają na tym, że
dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Członkami Zarządu Spółki Presco
Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa o znacznej
wartości jest wartość nabytych certyfikatów, która przekracza 10% kapitałów własnych
Emitenta.

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