Raport bieżący nr 31/2011
Data sporządzenia: 19 grudnia 2011
Temat: Przekroczenie łącznej wartości umów zakupu wierzytelności, progu 10 % kapitałów
własnych Emitenta
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 19 grudnia 2011 roku powziął
informację o podpisaniu przez drugą stronę umowy sprzedaży wierzytelności pomiędzy
podmiotem zależnym od Emitenta, Presco Investments S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu
(Spółka Zależna, Kupujący) a podmiotem działającym na rynku finansowym (Sprzedający).
W związku z zawarciem ww. umowy łączna wartość umów zawartych pomiędzy Spółką
Zależną a Sprzedającym w okresie od dnia 27 lipca 2011 roku tj. od daty dopuszczenia
papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku regulowanym do dnia publikacji
niniejszego raportu bieżącego wyniosła 5 719 304,31 zł (pięć milionów siedemset
dziewiętnaście tysięcy trzysta cztery 31/100 zł).

Umową o największej wartości spośród wymienionych umów jest umowa sprzedaży
wierzytelności, o której mowa na wstępie niniejszego raportu bieżącego (Umowa).
Przedmiotem wspomnianej umowy jest przeniesienie na rzecz Kupującego wierzytelności
przysługujących Sprzedającemu, za kwotę 3 722 419,09 (trzy miliony siedemset dwadzieścia
dwa tysiące czterysta dziewiętnaście 09/100 zł).

Zapłata Ceny Sprzedaży nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w
następujących terminach:
1) do dnia 30 grudnia 2011 r. nastąpi zapłata kwoty - 1.005.053,15 zł (słownie: jeden
milion pięć tysięcy pięćdziesiąt trzy 15/100 zł), stanowiącą 27% Ceny Sprzedaży,
2) do dnia 23 marca 2012 r. nastąpi zapłata kwoty - 2.717.365,94 zł (słownie: dwa
miliony siedemset siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć 94/100 zł),
stanowiącą 73% Ceny Sprzedaży.
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Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania łącznej wartości umów za znaczące przyjęto 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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