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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 27 października 2011 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 Eurobank S.A. (Bank) umowę przelewu wierzytelności
(Umowa).

Na warunkach określonych w Umowie Fundusz nabył od Banku za kwotę 9 182 023,80zł
(słownie: dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy 80/100 złotych)
wierzytelności, na które składają się m.in. wierzytelności wynikające z zaciągniętych i
niespłaconych pożyczek i kredytów, kwoty główne należności z tytułu wydanych kart
kredytowych. Wierzytelności zostały nabyte przez Fundusz w celu późniejszej windykacji.

Wartość nominalna wierzytelności wynosi 107 392 091,19 zł (słownie: sto siedem milionów
trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden 19/100 złotych). Przeniesienie
wierzytelności zostało dokonane w dniu 27 października 2011 r.
W Umowie nie wskazano postanowień dotyczących kar umownych.
Wartość ewidencyjna nabytych wierzytelności w księgach rachunkowych Funduszu równa
jest cenie nabycia określonej w Umowie.
Transakcja została sfinansowana ze środków własnych Funduszu.
Nie istnieją powiązania między Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi
Emitenta a Bankiem.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
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Emitent, przez podmiot zależny, Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu,
posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu oraz 100% głosów na Zgromadzeniu
Inwestorów Funduszu. Kryterium stanowiącym podstawę uznania wartości zawartej
Umowy za znaczącą oraz nabytych wierzytelności za aktywa o znacznej wartości jest cena
nabycia wierzytelności, która przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

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