Raport bieżący nr 34/2011
Data sporządzenia: 30 grudnia 2011
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, iż w dniu 30 grudnia 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
jednym z banków (Bank) umowę nabycia wierzytelności bankowych wynikających z udzielonych 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 tym weksli oraz
wszelkich praw wynikających z umów przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz przelewu
wierzytelności na zabezpieczenie, umów poręczenia zawartych przez Bank w związku z
Wierzytelnościami.
Wartość nominalna nabywanych wierzytelności wynosi 87 197 152,84 zł (słownie: osiemdziesiąt
siedem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote i 84/100). Zgodnie z
Umową Fundusz nabywa od Banku wierzytelności wskazane w Umowie za cenę 7 385 598,46 zł
(słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i
46/100). Przelew Wierzytelności nastąpił w dniu zawarcia niniejszej Umowy, natomiast zapłata kwoty
za nabyte wierzytelności nastąpi w terminie 180 dni od dnia przekazania poprawnych danych
wierzytelności. Zabezpieczenie zapłaty na rzecz Banku ww. kwoty przez Fundusz stanowić będzie
poręczenie udzielone przez P.R.E.S.C.O. Group S.A. (Poręczenie).
W Umowie nie wskazano postanowień dotyczących kar umownych.
Wartość ewidencyjna nabytych wierzytelności w księgach rachunkowych Funduszu równa jest ww.
cenie nabycia określonej w Umowie. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych
Funduszu. Nie istnieją powiązania pomiędzy Funduszem lub Emitentem, między osobami
zarządzającymi i nadzorującymi Fundusz lub Emitenta a Bankiem.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
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.
Jednocześnie Emitent informuje, że zawarcie umowy Poręczenia, o której mowa powyżej
przewidywane jest na pierwsze dni 2012 r.
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