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Niniejszy materiał został sporządzony przez oferującego -NOBLE Securities S.A. przy współpracy i na podstawie materiałów,
informacjii danych przekazanych przez spółkę KREDYT INKASO S.A.
Rozpowszechnianie Propozycji Nabycia, poprzez skierowane do nieoznaczonego adresata na stronie internetowej NOBLE
Securities oraz na stronie internetowej Kredyt Inkaso S.A., jest publicznym proponowaniem nabycia obligacji, spełniającym
kryteria oferty publicznej obligacji w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie, dokonywanym w trybie art. 9 pkt. 1 Ustawy o
Obligacjach.
Oferta publiczna obligacji na okaziciela serii U01 spółki KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie przeprowadzana na
podstawie Propozycji Nabycia kierowana jest wyłącznie do Inwestorów, z których kaŜdy nabywa Obligacje o wartości, liczonej
według ich ceny emisyjnej, co najmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) euro w dniu ustalenia tej ceny (tj. w dniu 20 grudnia 2011 r.,
średni kurs euro ogłoszony w tym dniu przez Narodowy Bank Polski wynosił 4,4635 zł). W związku z powyŜszym stosownie do
treści art. 7 ust. 3 pkt. 2 Ustawy o Ofercie w związku z ofertą publiczną Obligacji nie jest wymagane sporządzenie, zatwierdzenie
oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Ustawy o
Ofercie. W związku z powyŜszym Propozycja Nabycia nie stanowi prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w
rozumieniu Ustawy o Ofercie.
Emitent wyznaczył NOBLE Securities jako oferującego Obligacje a takŜe upowaŜnił i zlecił NOBLE Securities rozpowszechnianie
Propozycji Nabycia w związku z przeprowadzaną emisją Obligacji, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Obligacje nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 5a Ustawy o Obligacjach a ich ewidencję będzie prowadzić NOBLE
Securities. Następnie, o ile Obligacje będą wprowadzane do ASO CATALYST, zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych S.A., tj. nastąpi dematerializacja Obligacji na podstawie Ustawy o Obrocie.
Emitent potwierdził NOBLE Securities, Ŝe dane zawarte w Propozycji Nabycia Obligacji, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu
Emitenta i przy dołoŜeniu naleŜytej staranności są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz Ŝe nie pominięto
niczego, co mogłoby wpływać na znaczenie informacji zawartej w niniejszym materiale.
NOBLE Securities nie przeprowadził niezaleŜnej weryfikacji informacji dotyczących Emitenta zawartych w niniejszej Propozycji
Nabycia Obligacji. W związku z powyŜszym NOBLE Securities nie daje Ŝadnej rękojmi, nie składa Ŝadnego oświadczenia
(wyraźnie złoŜonego lub dorozumianego), co do rzetelności lub zupełności Propozycji Nabycia Obligacji w zakresie informacji
dotyczących Emitenta i nie będzie z tego tytułu ponosić Ŝadnej odpowiedzialności.
Osoby i podmioty zainteresowane udziałem w ofercie Obligacji powinny przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznać się
szczegółowo z Propozycją Nabycia.
Propozycja Nabycia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Propozycja Nabycia nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis warunków
przeprowadzenia emisji Obligacji. śaden z zapisów Propozycji Nabycia nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady
inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani teŜ nie jest wskazaniem, iŜ jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia
w indywidualnej sytuacji Inwestora.
Emitent ani NOBLE Securities nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Propozycji
Nabycia lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Propozycji
Nabycia ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie
lub na podstawie jakiejkolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym instrumentem finansowym lub
rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od dokonania takiej inwestycji.
Potencjalni nabywcy Obligacji powinni we własnym zakresie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Propozycji Nabycia, a
ich decyzja odnośnie zakupu Obligacji powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.
Ponadto Emitent ani NOBLE Securities nie składają Ŝadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które
mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Obligacjami lub jakimkolwiek
świadczeniem Emitenta. Jest wskazane, aby kaŜdy Inwestor rozwaŜający nabycie Obligacji, zasięgnął porady profesjonalnego
konsultanta w tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych związanych z Obligacjami.
Rozpowszechnianie Propozycji Nabycia oraz oferowanie Obligacji do sprzedaŜy w niektórych państwach moŜe być ograniczone
przez prawo. Jakiekolwiek osoby, które znajdą się w posiadaniu Propozycji Nabycia są zobowiązane zapoznać się z
ewentualnymi restrykcjami w tym zakresie i stosować się do nich. W szczególności osoby takie są zobowiązane do stosowania
się do restrykcji dotyczących oferowania lub sprzedaŜy Obligacji oraz do restrykcji dotyczących rozpowszechniania Propozycji
Nabycia oraz innych informacji dotyczących Obligacji zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
Propozycja Nabycia nie jest przeznaczona do publikacji ani rozpowszechniania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki,
Australii, Kanady, Japonii oraz w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie dokumentu lub informacji w nim
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zawartych moŜe podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo, a zapisy na Obligacje nie będą przyjmowane od
Inwestorów z tych i takich krajów.
Propozycja Nabycia sporządzona została w Warszawie, w dniu 20 grudnia 2011 r. wedle wiedzy na ten dzień.
Treść Propozycji Nabycia moŜe być zmieniana w sposób i na warunkach określonych przez Emitenta w porozumieniu z NOBLE
Securities.
Dokumenty korporacyjne, w tym w szczególności statut oraz odpis z KRS Emitenta, a takŜe sprawozdania finansowe i raporty
zamieszczone są na oficjalnej stronie internetowej Emitenta, pod adresem:
http://www.kredytinkaso.pl/.
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DEFINICJE I SKRÓTY ZASTOSOWANE W PROPOZYCJI NABYCIA:
„ASO CATALYST”

alternatywny system obrotu obligacjami komunalnymi i korporacyjnymi prowadzony i zarządzany
przez GPW pod nazwą ASO CATALYST

„Banki Referencyjne”

Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Polska Kasa Opieki
S.A., ING Bank Śląski S.A., Kredyt Bank S.A. lub odpowiednio ich następcy prawni

„Data (Dzień) Emisji”

dzień zdefiniowany w pkt. 22 Warunków Emisji, dzień przydziału Obligacji

„Data (Dzień) Wykupu”

dzień zdefiniowany w pkt. 32 Warunków Emisji

„Dzień (Termin) Płatności Odsetek”

dzień zdefiniowany w pkt. 29 Warunków Emisji

„Dzień Roboczy”

kaŜdy dzień, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną

„Emitent” lub „Spółka”

KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie

„Ewidencja”

ewidencja prowadzona zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach

„Formularz Przyjęcia Propozycji
Nabycia”

formularz, którego wzór znajduje się w załączniku nr 1 do Propozycji Nabycia

„GPW”

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

„Grupa” lub „Grupa Kapitałowa”

podmioty bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez Emitenta, w rozumieniu przepisów
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i MSSF

„Inwestor”

osoba lub podmiot, do której skierowana jest Propozycja Nabycia

„KDPW”

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

„Kapitały Własne Emitenta”

suma kapitału podstawowego, naleŜnych wpłat na kapitał podstawowy, udziałów własnych kapitału
zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów rezerwowych, zysku z lat
ubiegłych, zysku netto oraz odpisów z zysku netto roku obrotowego, pomniejszoną o kapitał z
aktualizacji wyceny wynikający z przeszacowania portfeli zakupionych wierzytelności oraz o
wartość firmy (goodwill)

„Kodeks Cywilny”

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm)

„Kodeks Karny”

ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz.U. 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

„Kodeks Spółek Handlowych”

ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94 poz. 1037
z późn. zm.)

„Kwota Wykupu”

świadczenie pienięŜne Emitenta polegające na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej
jednej Obligacji, zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji

„Kwoty z Obligacji”

świadczenia pienięŜne Emitenta polegające na zapłacie kwoty odsetek, o których mowa w pkt. 25
Warunków Emisji oraz Kwoty Wykupu, o której mowa w pkt. 33 Warunków Emisji

„NOBLE Securities”

NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Krakowie

„Obligacje”

Obligacje na okaziciela serii U01 KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie wyemitowane na
podstawie:
• Ustawy o Obligacjach,
• Uchwały Nr 11/12/2011Zarządu spółki KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie z
dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii U01 w trybie oferty
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publicznej,
• Uchwały nr II/17/1/2011 Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie z
dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wyraŜenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań poprzez
emisje obligacji lub innego rodzaju zobowiązań finansowych
„Obligatariusz”

kaŜdoczesny właściciel Obligacji

„Oferta”

oferta Obligacji w trybie art. 9 pkt. 1 Ustawy o Obligacjach dokonywana poprzez udostępnienie
Propozycji Nabycia nieoznaczonej liczbie adresatów w sposób, który stanowi publiczne
proponowanie nabycia w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie

„Okres Odsetkowy”

Okres zdefiniowany w pkt. 26 Warunków Emisji

„Prawo Bankowe”

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. 1997nr 140, poz.939 z późn. zm.)

„Prawo Dewizowe”

ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.)

„Propozycja Nabycia”

„Propozycja nabycia obligacji na okaziciela serii U01 spółki KREDYT INKASO S.A.”
niniejszy dokument zawierający m. in. Warunki Emisji Obligacji, na podstawie którego Inwestorom
składana jest propozycja nabycia Obligacji
Emitent zastrzega sobie prawo do dokonania, w porozumieniu z NOBLE Securities, zmiany
Propozycji Nabycia

„Przedterminowy Wykup”

prawo Obligatariusza do Ŝądania wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu na warunkach
określonych w pkt. 37 Warunków Emisji, w tym prawo Emitenta do Ŝądania wykupu Obligacji przed
Dniem Wykupu.

„Przypadek Naruszenia”

którykolwiek z przypadków, o których mowa w pkt. 37 lit. B pkt. II Warunków Emisji

„Ustawa o Funduszach
Inwestycyjnych”

Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 146, poz. 1546,z późn. zm.)

„Ustawa o Obrocie”

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538,
z późn. zm.)

„Ustawa o Ofercie”

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439)

„Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu
Pieniędzy”

ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz.U. 2000 nr 116, poz. 1216, z późn. zm.)

„Warunki Emisji” lub „WE”

warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5b Ustawy o Obligacjach opisane w rozdziale 1
Propozycji Nabycia

„ZadłuŜenie Finansowe”

wszelkie zobowiązania do zapłaty lub zwrotu pieniędzy z tytułu:
•

poŜyczonych środków (poŜyczka lub kredyt);

•

kwot zgromadzonych w drodze dyskontowania weksli lub emisji obligacji, weksli,
skryptów dłuŜnych lub podobnych instrumentów;

•

wyceny transakcji instrumentami pochodnymi, przy czym dla potrzeb określenia wartości
zadłuŜenia wynikającego z transakcji pochodnej brana będzie wartość ujemna;

•

zobowiązań leasingowych

•

akcji podlegających umorzeniu;

•

zobowiązań z tytułu regresu w związku z gwarancją, ubezpieczeniem, zwolnieniem z
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odpowiedzialności, akredytywy typu standby, akredytywą dokumentową lub innym tego
typu instrumentem,
przy czym ograniczenia wskazane powyŜej nie dotyczą zadłuŜenia zaciąganego w celu
refinansowania zobowiązań wynikających z Obligacji.
„Zarząd”

zarząd KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie
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1.

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

1. Emitent

KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie
Adres: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270672
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS.
Na dzień sporządzenia Propozycji Nabycia kapitał zakładowy Emitenta wynosi 12.936.509,00 (dwanaście
milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięć 00/100) złotych, w całości opłacony.
Szczegółowe informacje o Emitencie zamieszczone zostały w rozdziale 3 Propozycji Nabycia.
Dokumenty korporacyjne, w tym w szczególności statut oraz odpis z KRS Emitenta, a takŜe sprawozdania
finansowe i raporty zamieszczone są na oficjalnej stronie internetowej Emitenta, pod adresem:
http://www.kredytinkaso.pl/.

2. Prawo właściwe

Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie spory związane
z Obligacjami będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Emitenta. Zgodnie
z art. 37a Ustawy o Obligacjach roszczenia wynikające z obligacji przedawniają się z upływem 10 lat.

3. Podstawa prawna emisji

Obligacje na okaziciela serii U01 Emitenta emitowane są na podstawie:
•

Ustawy o Obligacjach oraz

•

Uchwały Nr 11/12/2011Zarządu spółki KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20
grudnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii U01 w trybie oferty publicznej oraz

•

Uchwały nr II/17/1/2011 Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9
grudnia 2011 r. w sprawie wyraŜenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań poprzez emisje obligacji lub
innego rodzaju zobowiązań finansowych

Do emisji Obligacji mają równieŜ zastosowanie właściwe przepisy Ustawy o Ofercie oraz Ustawy o
Obrocie, i inne przepisy dotyczące obrotu instrumentami finansowymi, a takŜe odpowiednie regulacje
KDPW i ASO CATALYST, o ile Obligacje zostaną wprowadzone do tego systemu obrotu.
4. Instrument finansowy

Obligacje na okaziciela serii U01 w Dniu Emisji nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 5a Ustawy
o Obligacjach, ich Ewidencję będzie prowadzić NOBLE Securities. Następnie, o ile Obligacje zostaną
zarejestrowane w KDPW, tj. nastąpi dematerializacja Obligacji na podstawie Ustawy o Obrocie, zostaną one
zapisane na rachunkach papierów wartościowych.

5. Zobowiązania z Obligacji

Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji są nieodwołalne, niepodporządkowane, bezwarunkowe a takŜe są
równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeŜeniem wyjątków wynikających z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego) są równe względem wszystkich pozostałych
obecnych lub przyszłych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta, oraz podlegają
zaspokojeniu w takich samych proporcjach, jak te zobowiązania.

6. Zorganizowany system
obrotu obligacjami ASO
CATALYST

Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do ASO CATALYST.

7. Tryb Oferty

Oferta Obligacji będzie przeprowadzona w trybie art. 9 pkt 1 Ustawy o Obligacjach poprzez udostępnienie
Propozycji Nabycia nieoznaczonej liczbie adresatów w sposób, który stanowi publiczne proponowanie
nabycia w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie.
Oferta przeprowadzana na podstawie Propozycji Nabycia kierowana jest wyłącznie do Inwestorów,
z których kaŜdy nabywa Obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 50.000
pięćdziesiąt tysięcy) euro w dniu ustalenia tej ceny (tj. w dniu 20 grudnia 2011 r., średni kurs euro
ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w tym dniu wynosił 4,4635 zł). W związku z powyŜszym,
stosownie do treści art. 7 ust. 3 pkt. 2 Ustawy o Ofercie, w związku z Ofertą, nie jest wymagane
sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego ani
memorandum informacyjnego w rozumieniu Ustawy o Ofercie.
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8. Oferujący

NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków.

9. Propozycja Nabycia
Obligacji

Niniejszy dokument zatwierdzony przez Emitenta, który w szczególności zawiera warunki emisji obligacji
oraz określa szczegółowe zasady przeprowadzenia emisji Obligacji.

10. Waluta Obligacji

Złoty (PLN).

11. Wartość nominalna
jednej Obligacji

1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych.

12. Cena emisyjna Obligacji

1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych (cena emisyjna jest równa wartości nominalnej Obligacji).

13. Wielkość emisji

do 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) sztuk Obligacji.

14. Wartość emisji

do 35.000.000,00 (trzydzieści pięć milionów 00/100) złotych.

15. Cel emisji

Emitent nie określił celu emisji.

16. Wysokość i formy
ewentualnego
zabezpieczenia i oznaczenie
podmiotu udzielającego
zabezpieczenie

Obligacje nie będą zabezpieczone.

17. Termin publikacji
Propozycji Nabycia
Obligacji

21 grudnia 2011 r.

18. Termin zakończenia
publikacji Propozycji
Nabycia Obligacji

30 grudnia 2011 r.

19. Termin na przyjęcie
Propozycji Nabycia
Obligacji, tj. złoŜenie
Formularza Przyjęcia
Propozycji Nabycia

30 grudnia 2011 r.

20. Ilość Obligacji objęta
Formularzem Przyjęcia
Propozycji Nabycia

Minimalna liczba Obligacji objętych jednym Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia wynosi 230
(dwieście trzydzieści) sztuk. Maksymalna liczba Obligacji objętych jednym Formularzem Przyjęcia
Propozycji Nabycia wynosi 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) sztuk.
W przypadku, gdy Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia danego Inwestora będzie opiewać na liczbę
Obligacji mniejszą niŜ 230 (dwieście trzydzieści) sztuk, wówczas ten Formularz Przyjęcia Propozycji
Nabycia będzie uznany za niewaŜny.
W przypadku, gdy Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia danego Inwestora będzie opiewać na liczbę
Obligacji większą niŜ 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) sztuk, wówczas ten Formularz Przyjęcia Propozycji
Nabycia będzie traktowany jako opiewający na 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) sztuk.

21. Termin i sposób
dokonywania wpłat na
Obligacje

Inwestor, który zamierza nabyć Obligacje zobowiązany jest dokonać wpłaty w kwocie stanowiącej iloczyn
ceny emisyjnej jednej Obligacji oraz liczby Obligacji, wskazanej w Formularzu Przyjęcia Propozycji
Nabycia.
Wpłata na Obligacje w odniesieniu do Inwestorów nie będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu
Ustawy o Obrocie musi wpłynąć na rachunek wskazany powyŜej najpóźniej w dniu 30 grudnia 2011 r.
Wpłata na Obligacje w odniesieniu do Inwestorów będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu
Ustawy o Obrocie musi wpłynąć na rachunek wskazany powyŜej najpóźniej w dniu 2 stycznia 2012 r. do
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godziny 14.00.
Wpłata na Obligacje serii U01powinna być dokonana na rachunek bankowy NOBLE Securities – numer
rachunku 76 1460 1181 2002 1083 7153 0001prowadzony przez Getin Noble Bank S.A.
Dokonując przelewu kaŜdorazowo naleŜy podać:
a)

tytuł płatności: „Obligacje serii U01KREDYT INKASO”,

b)

dane inwestora składającego Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia:

c)

•

imię i nazwisko/nazwę,

•

adres zamieszkania/siedzibę,

•

PESEL lub REGON;

liczbę subskrybowanych i opłacanych Obligacji.

Zwraca się uwagę na fakt, Ŝe prawa z Obligacji zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach powstają z chwilą
zapisania Obligacji w Ewidencji. W związku z powyŜszym, naleŜne oprocentowanie z Obligacji będzie
naliczane od Daty Emisji z wyłączeniem tego dnia. W okresie pomiędzy wpłatą na Obligacje a Datą Emisji
(takŜe w przypadku decyzji Emitenta o przesunięciu Daty Emisji) lub dniem zwrotu dokonanych wpłat
środki wpłacone przez Inwestorów nie będą oprocentowane.
22. Dzień przydziału (Data
Emisji)

2 stycznia 2012 roku – dzień przydziału jest jednocześnie Datą Emisji Obligacji.

23. Dojście emisji do skutku
(Próg Emisji)

Emisja dojdzie do skutku jeśli zostanie prawidłowo subskrybowanych i opłaconych co najmniej 10.000
(dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji

24. Zasady przydziału
Obligacji

Przydział Obligacji dokonany zostanie pod warunkiem osiągnięcia Progu Emisji, o którym mowa w pkt. 23
Warunków Emisji.

W Dniu Emisji Obligacje zostaną przydzielone przez Emitenta działającego w porozumieniu z NOBLE
Securities.

Przydział Obligacji zostanie dokonany uznaniowo przez Emitenta po przedstawieniu rekomendacji przez
NOBLE Securities. W ramach przydziału uznaniowego Emitent, w uzgodnieniu z NOBLE Securities, moŜe
lecz nie musi brać pod uwagę kolejności składania przez Inwestorów Formularzy Przyjęcia Propozycji
Nabycia oraz kolejność dokonywania przez Inwestorów wpłat na Obligacje.
Podstawą lecz nie gwarancją dokonania przydziału Obligacji przez Emitenta będzie prawidłowo
wypełniony i złoŜony przez Inwestora Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia i dokonanie przez Inwestora
pełnej wpłaty na Obligacje, stanowiącej iloczyn liczby Obligacji wskazanej w Formularzu Przyjęcia
Propozycji Nabycia oraz ceny emisyjnej jednej Obligacji wskazanej w pkt. 12 Warunków Emisji.
Emitent zastrzega sobie moŜliwość nie przydzielenia Obligacji konkretnemu Inwestorowi (w tym
przydzielenia w mniejszej liczbie niŜ objęta Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia) mimo prawidłowo
wypełnionego i złoŜonego Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia i dokonania odpowiedniej wpłaty na
Obligacje.
25. Oprocentowanie
(odsetki)

Wysokość oprocentowania Obligacji będzie zmienna.
Obligacje będą oprocentowane (Stopa Procentowa) w wysokości stopy bazowej równej stawce WIBOR6M
(Stopa Bazowa) z kwotowania na fixingu o godz. 11:00 lub około tej godziny czasu warszawskiego,
publikowanej na 3 Dni Robocze przed rozpoczęciem kaŜdego Okresu Odsetkowego (Dzień Ustalenia
Stopy Bazowej), powiększonej o marŜę dla Obligatariuszy (MarŜa).
Wysokość marŜy została ustalona przez Emitenta na poziomie 5,50 pp (pięć 50/100punktów
procentowych) od wartości nominalnej Obligacji w skali roku (podstawa Okresu Odsetkowego wynosi 365
dni).
Stopa Bazowa ustalana będzie z dokładnością do 0,01 pp (1/100 punktu procentowego) na podstawie
informacji publikowanej na stronie serwisu Reuters Polska.
JeŜeli stawka WIBOR6M będzie niedostępna, Emitent zwróci się, bez zbędnej zwłoki, do Banków
Referencyjnych o podanie stopy procentowej dla 6-miesięcznych depozytów złotowych oferowanej przez
kaŜdy z tych Banków Referencyjnych głównym bankom działającym na warszawskim rynku
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międzybankowym i ustali Stopę Bazową jako średnią arytmetyczną stóp podanych przez Banki
Referencyjne, pod warunkiem, Ŝe co najmniej 3 Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe, przy czym
– jeśli będzie to konieczne - będzie ona zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku (a 0,005 będzie
zaokrąglone w górę).
W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie moŜe być określona zgodnie z powyŜszymi zasadami, zostanie ona
ustalona na poziomie ostatniej obowiązującej Stopy Bazowej w Okresie Odsetkowym bezpośrednio
poprzedzającym Dzień Ustalenia Stopy Bazowej.
Odsetki będą naliczane począwszy od Daty Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wykupu (włącznie
z tym dniem) i będą wypłacane co sześć miesięcy. Okres Odsetkowy wynosić będzie 6 miesięcy.
Odsetki będą naliczane od kaŜdej Obligacji z dokładnością do jednego grosza (przy czym pół grosza
będzie zaokrąglone w górę).
Obligatariuszowi za kaŜdy Okres Odsetkowy przysługują odsetki obliczone zgodnie z poniŜszym wzorem:
O = N × R × n / 365, gdzie:
O – kwota odsetek za dany Okres Odsetkowy od jednej Obligacji (kupon),
N – wartość nominalna jednej Obligacji,
R – oprocentowanie Obligacji,
n – liczba dni w Okresie Odsetkowym.
Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pienięŜnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji zapisana
z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek w Ewidencji lub, w
przypadku dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie, na rachunku papierów
wartościowych Obligatariusza.
26. Okresy odsetkowe

Ustala się następujące Okresy Odsetkowe:
Okres Odsetkowy

Początek Okresu Odsetkowego

Koniec Okresu Odsetkowego

I

2 stycznia 2012 r.

2 lipca 2012 r.

II

2 lipca 2012 r

2 stycznia2013 r.

III

2 stycznia 2013 r.

2 lipca 2013 r.

IV

2 lipca 2013 r.

2 stycznia2014 r.

V

2 stycznia 2014 r.

2 lipca 2014 r.

VI

2 lipca 2014 r.

2 stycznia2015 r.

VII

2 stycznia 2015 r.

2 lipca 2015 r.

VIII

2 lipca 2015 r.

2 stycznia 2016 r.

Dni wskazane jako początek Okresu Odsetkowego nie będą uwzględniane w obliczeniach długości trwania
danego Okresu Odsetkowego.
27. Dzień Roboczy

KaŜdy dzień, który jest dniem roboczym w NOBLE Securities, a po dematerializacji Obligacji, w rozumieniu
Ustawy o Obrocie, kaŜdy dzień w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną.

28. Data ustalenia prawa do
odsetek oraz Kwoty
Wykupu

Dniem ustalenia prawa do odsetek z Obligacji oraz Kwoty Wykupu jest 6 (słownie: szósty) Dzień Roboczy
poprzedzający odpowiednio Dzień Płatności Odsetek oraz Dzień Wykupu.

29. Dni Płatności Odsetek

Za I Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 2 lipca 2012 r.
Za II Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 2 stycznia 2013 r.
Za III Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 2 lipca 2013 r.
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Za IV Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 2 stycznia 2014 r.
Za V Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 2 lipca 2014 r.
Za VI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 2 stycznia 2015 r.
Za VII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 2 lipca 2015 r.
Za VIII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 2 stycznia 2016 r. (łącznie
z Kwotą Wykupu Obligacji).
JeŜeli jednak Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, wypłata odsetek
nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek, bez prawa Ŝądania
odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.
Wypłata odsetek będzie dokonywana za pośrednictwem NOBLE Securities, a w przypadku
dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie, wypłata odsetek będzie dokonywana za
pośrednictwem KDPW, zgodnie z obowiązującymi Regulacjami KDPW.
Ogólne zasady opodatkowania dochodów z tytułu odsetek zostały opisane w pkt. 2.9 Propozycji Nabycia.
30. Uprawnienia
Obligatariuszy

Prawa z Obligacji, zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach powstają z chwilą zapisania Obligacji w
Ewidencji i przysługują osobie wskazanej w Ewidencji jako posiadacz tych Obligacji, a po dematerializacji
Obligacji – osobie, na której rachunku papierów wartościowych Obligacje zostaną zapisane.
Obligatariuszom przysługuje prawo do następujących świadczeń:
•

świadczenia pienięŜnego polegającego na zapłacie kwoty oprocentowania (odsetek) zgodnie
z zasadami opisanymi w pkt. 25–29 oraz w pkt. 34 Warunków Emisji oraz

•

świadczenia pienięŜnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej
(Kwoty Wykupu) zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 32–34 oraz w pkt. 37 Warunków Emisji
oraz

•

tylko w przypadkach określonych w pkt. 37 lit. C Warunków Emisji świadczenia pienięŜnego premii za Przedterminowy Wykup.

Za dzień uregulowania świadczenia pienięŜnego, o którym mowa powyŜej, uznany będzie dzień
wystawienia, przez Emitenta (podmiot upowaŜniony przez Emitenta) lub podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych, przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Obligatariusza.
Z Obligacjami nie są związane świadczenia niepienięŜne.
31. Okres zapadalności

4 lata (48 miesięcy)

32. Data (Dzień) i sposób
Wykupu

Obligacje zostaną wykupione w Dniu Wykupu Obligacji, to jest w dniu 2 stycznia 2016 r. (48 miesięcy od
Daty Emisji), a Kwota Wykupu zostanie wypłacona łącznie z odsetkami za VIII Okres Odsetkowy.
JeŜeli jednak Dzień Wykupu przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, Obligacje zostaną
wykupione w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wykupu, bez prawa Ŝądania odsetek za
opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.
Wykup Obligacji (w tym wykup przed Dniem Wykupu) będzie dokonywany za pośrednictwem NOBLE
Securities, a w przypadku dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie wykup będzie
dokonywany za pośrednictwem KDPW, zgodnie z obowiązującymi Regulacjami KDPW.

33. Kwota Wykupu

Obligacje zostaną wykupione po ich wartości nominalnej, tj. za kwotę 1.000,00 (sto jeden tysiąc 00/100) zł
za jedną Obligację.
Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pienięŜnego będzie liczba Obligacji zarejestrowana
w Ewidencji, a po dematerializacji Obligacji na podstawie Ustawy o Obrocie liczba Obligacji zapisana na
rachunku papierów wartościowych Inwestora, z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia
z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) Dni Roboczych przed Dniem Wykupu.

34. Płatności Kwot z
Obligacji

Płatności Kwot z Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem NOBLE Securities, a po dematerializacji
Obligacji na podstawie Ustawy o Obrocie za pośrednictwem KDPW (zgodnie z obowiązującymi
Regulacjami KDPW) oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których będą
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zapisane Obligacje.
Wypłata Kwot naleŜnych Obligatariuszowi podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom
podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego.
35. Odsetki za opóźnienie

NiezaleŜnie od pozostałych uprawnień Obligatariuszy w przypadku opóźnienia w zapłacie kwot z tytułu
Obligacji kaŜdy Obligatariusz będzie uprawniony do Ŝądania odsetek ustawowych od Emitenta za kaŜdy
dzień opóźnienia aŜ do dnia faktycznej zapłaty (ale bez tego dnia).

36. Umorzenie Obligacji

Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.

37. Wykup Obligacji przed
Dniem Wykupu

A. PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI W PRZYPADKU LIKWIDACJI EMITENTA ZGODNIE
Z ART. 24 UST. 3 USTAWY O OBLIGACJACH:
W przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia
likwidacji.
B. OPCJA PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU NA śĄDANIE OBLIGATARIUSZA
Obligatariusz celem dokonania przez Emitenta Przedterminowego Wykupu powinien przesłać w formie
pisemnej na adres Emitenta i NOBLE Securities jako prowadzącego Ewidencję pisemne zawiadomienie z
Ŝądaniem Przedterminowego Wykupu Obligacji zawierające m.in. liczbę Obligacji przedstawianą do
wykupu oraz podstawę Ŝądania wykupu.
W przypadku dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie ww. zawiadomienie powinno
zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej na adres Emitenta oraz podmiotu prowadzącego
rachunek papierów wartościowych Obligatariusza, na którym będą zapisane Obligacje. W przypadku, gdy
Obligacje danego Obligatariusza będą zapisane w rejestrze sponsora emisji, pisemne Ŝądanie powinno
zostać przekazane na adres sponsora emisji zamiast na adres podmiotu prowadzącego rachunek
papierów wartościowych Obligatariusza, na którym będą zapisane Obligacje.
Emitent w przypadku otrzymania uprawnionego (tj. w przypadkach niŜej opisanych) Ŝądania
Przedterminowego Wykupu, dokona wykupu Obligacji poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej
Obligacji przedstawionych do wykupu powiększonej o naleŜne, a nie wypłacone odsetki od Obligacji.
Za dzień wypłaty naleŜnej kwoty uznany będzie dzień wystawienia, przez Emitenta lub podmiot
upowaŜniony przez Emitenta, przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Obligatariusza
Ŝądającego Przedterminowego Wykupu Obligacji. W takiej sytuacji Obligatariuszowi nie przysługuje prawo
do odsetek za okres od dnia faktycznego wykupu Obligacji do dnia maksymalnego terminu wykupu
Obligacji przewidzianego w niniejszym dokumencie.
I. Przedterminowy wykup Obligacji zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy o Obligacjach:
KaŜdy Obligatariusz moŜe, poprzez pisemne zawiadomienie, Ŝądać wykupu posiadanych przez
Obligatariusza Obligacji a Emitent zobowiązany będzie Obligacje wskazane w Ŝądaniu natychmiast
wykupić, jeŜeli Emitent nie wypełni w terminie, w całości lub w części zobowiązań wynikających z
Obligacji.
II. Przedterminowy wykup Obligacji przed Dniem Wykupu na Ŝądanie Obligatariusza
KaŜdy Obligatariusz moŜe, poprzez pisemne zawiadomienie dostarczone w terminie do 30 dni od dnia,
w którym Obligatariusz uzyskał informację o zajściu zdarzenia, o którym mowa poniŜej (lub przy
dochowaniu naleŜytej staranności mógł taką informację uzyskać), Ŝądać wykupu posiadanych przez
Obligatariusza Obligacji, a Emitent zobowiązany będzie Obligacje wskazane w Ŝądaniu wykupić w terminie
do 30 dni od daty otrzymania takiego Ŝądania, na skutek wystąpienia któregokolwiek z poniŜszych
przypadków (Przypadek Naruszenia):
1.

Naruszenie Zobowiązań Emitenta z innych umów.
a.

Emitent nie dokona płatności, w terminie wymagalności, swojego ZadłuŜenia Finansowego
na łączną lub pojedynczą kwotę przekraczającą 10 % kapitałów własnych wykazanych w
ostatnim, zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym lub przejrzanym półrocznym (w
zaleŜności, które będzie bardziej aktualne), sprawozdaniu finansowym Emitenta; lub

b.

w wyniku zaistnienia przypadku naruszenia ZadłuŜenie Finansowe Emitenta stanie się
wymagalne i płatne przed pierwotnym okresem wymagalności;
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c. łączna lub pojedyncza kwota ZadłuŜenia Finansowego Emitenta zostanie anulowana lub
zawieszona w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia.
i naruszenie takie nie zostanie naprawione w ciągu 7 Dni Roboczych od dnia otrzymania
pisemnego zawiadomienia Obligatariuszy o zaistnieniu naruszenia.
2.

Działania wierzycieli.

Dokonano jakiegokolwiek zajęcia na kwotę przewyŜszającą 10% aktywów Emitenta na podstawie
waŜnego tytułu prawnego, zabezpieczenia sądowego lub egzekucji w stosunku do jakiegokolwiek
składnika lub składników majątku Emitenta.
3.

Niezgodność z prawem zobowiązań Emitenta z Obligacji.

W przypadku, gdy (i) wykonanie lub wywiązanie się Emitenta z obowiązku płatności jakiejkolwiek Kwoty do
Zapłaty z Obligacji w Dniu Płatności Odsetek lub w Dniu Wykupu, lub z pozostałych istotnych zobowiązań
wynikających z Warunków Emisji Obligacji stanie się sprzeczne z prawem, lub (ii) waŜność Obligacji
zostanie zakwestionowana przez Emitenta.
4.

Orzeczenia.

Jedno lub więcej prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych
nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 10 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim,
zaudytowanym rocznym lub przejrzanym półrocznym (w zaleŜności, które będzie bardziej aktualne),
sprawozdaniu finansowym Emitenta zasądzonych od Emitenta lub jakiekolwiek inne prawomocne
orzeczenie (nie tylko dotyczące płatności sumy pienięŜnej) dot. 10% kapitałów własnych, o których mowa
powyŜej, istotne dla działalności Emitenta, zostanie wydane w stosunku do Emitenta lub dotyczyć będzie
Emitenta, co spowoduje lub będzie mogło spowodować według oceny Obligatariusza negatywną zmianę w
działalności gospodarczej, majątku, sytuacji finansowej Emitenta która negatywnie wpłynie na zgodność z
prawem, waŜność lub wykonalność zobowiązań z Obligacji.
5.

Niewypłacalność. Postępowanie upadłościowe i naprawcze.

Wystąpi, którekolwiek z następujących zdarzeń faktycznych lub prawnych, stwarzających moŜliwość
postawienia Emitenta w stan upadłości z moŜliwością zawarcia układu lub upadłości obejmującej
likwidację majątku upadłego lub likwidacji, tj. Emitent:
a.

ulegnie przymusowej lub dobrowolnej likwidacji lub

b.

nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań i:
trwa to ponad 3 miesiące lub

ii.

ma to charakter trwały

d.

jego zobowiązania przekroczą wartość majątku, lub

e.

uzna na piśmie swoją niewypłacalność, lub

f.

złoŜył w sądzie oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, lub

g.

h.

6.

i.

wobec Emitenta został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, przy czym wniosek
o ogłoszenie upadłości został złoŜony:
i.

przez Emitenta;

ii.

przez inny podmiot lub podmioty inne niŜ wymienione powyŜej, o ile w
rozsądnej ocenie moŜna uznać, Ŝe zachodzą podstawy do złoŜenia
wniosku o ogłoszenie upadłości przewidziane prawem

wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu spółki Emitenta albo podjęta
zostanie uchwała walnego zgromadzenia Emitenta o rozwiązaniu spółki lub podjęta
decyzja o przeniesieniu siedziby spółki za granicę lub

Zaprzestanie prowadzenia działalności
Emitent zaprzestanie prowadzenia w całości lub istotnej części podstawowej działalności
gospodarczej.

7.

Wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym.
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Wszystkie akcje Emitenta zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym w Polsce.
8.

Naruszenie zobowiązań dodatkowych
W przypadku, gdy Emitent nie wypełni lub nie przestrzega w terminie jakiegokolwiek innego
zobowiązania wynikającego z Obligacji, w szczególności określonych w Pkt. 38 poniŜej, i stan ten
trwa co najmniej 3 Dni Robocze od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia lub od daty, w
której ww. zobowiązanie będzie niewykonane lub nieprzestrzeganie, w zaleŜności od tego, który
z powyŜszych terminów będzie wcześniejszy, od któregokolwiek z Obligatariuszy, o zaistnieniu
Przypadku Naruszenia.

C. Opcja przedterminowego wykupu na Ŝądanie Emitenta
Emitent ma prawo, ale nie obowiązek, do wykupu dowolnej liczby Obligacji przed Dniem Wykupu, a
Obligatariusze zobowiązani będą przedstawić do wykupu wskazane w Ŝądaniu Obligacje.
Prawo do Przedterminowego Wykupu moŜe być wykonywane przez Emitenta wobec wszystkich Obligacji
albo wobec części Obligacji kaŜdego z Obligatariuszy (ułamkowe części wykupywanych Obligacji będą
zaokrąglane w górę do pełnej liczby).
Opcja Przedterminowego Wykupu moŜe być zrealizowana przez Emitenta w dniach płatności odsetek od
Obligacji, najwcześniej po upływie 12 miesięcy od Daty Emisji.
W przypadku skorzystania z Opcji przedterminowego Wykupu Emitent zobowiązany będzie uiścić na rzecz
osób lub podmiotów, których Obligacje będą wykupywane premię w następującej wysokości:
a.

0,6% wartości nominalnej Obligacji wykupywanych – wykup w II terminie płatności odsetek,

b.

0,5% wartości nominalnej Obligacji wykupywanych – wykup w III terminie płatności
odsetek,

c.

0,4% wartości nominalnej Obligacji wykupywanych – wykup w IV terminie płatności
odsetek,

d.

0,3% wartości nominalnej Obligacji wykupywanych – wykup w V terminie płatności odsetek,

e.

0,2% wartości nominalnej Obligacji wykupywanych – wykup w VI terminie płatności
odsetek,

f.

0,1% wartości nominalnej Obligacji wykupywanych – wykup w VII terminie płatności
odsetek.

Zawiadomienie o przedterminowym wykupie zostanie przesłane do Obligatariuszy oraz zostanie
zamieszczone na stronie internetowej Emitenta najpóźniej na 30 dni przed planowanym Przedterminowym
Wykupem Obligacji. W przypadku dematerializacji Obligacji i ich rejestracji w KDPW Przedterminowy
Wykup przeprowadzony zostanie zgodnie z regulacjami tego depozytu.
Za zgodą Obligatariusza moŜliwy jest wykup bez zachowania terminów, o którym mowa powyŜej.
Dniem ustalenia prawa do Kwoty Wykupu w ramach Przedterminowego Wykupu jest 6 (szósty) Dzień
Roboczy poprzedzający odpowiednio Dzień Płatności Odsetek / dzień Przedterminowego Wykupu.
38. Zobowiązania
dodatkowe Emitenta

Emitent zobowiązuje się, iŜ tak długo jak wszystkie Obligacje nie zostaną wykupione:
a.

zachowa w mocy wszystkie upowaŜnienia, zgody, licencje i zezwolenia wymagane przez prawo
dla prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, zaś jeŜeli będzie to niezbędne uzyska
wszelkie wymagane dodatkowe upowaŜnienia, zgody, licencje i zezwolenia.

b.

będzie prowadzić swoją działalność zgodnie ze wszystkimi stosownymi przepisami prawa oraz
prawomocnymi orzeczeniami sądowymi i decyzjami administracyjnymi.

c.

nie zaciągnie jakiegokolwiek dodatkowego zadłuŜenia na skutek zaciągnięcia którego stosunek
łącznej wartości ZadłuŜenia Finansowego do Kapitałów Własnych Emitenta przekroczyłby
250% ,

przy czym ograniczenia wskazane powyŜej nie dotyczą zadłuŜenia zaciąganego w celu refinansowania
zobowiązań wynikających z Obligacji.
d.

nie ustanowi ani nie zezwoli na ustanawianie jakiegokolwiek zabezpieczenia w formie hipoteki,
zastawu, gwarancji lub poręczenia, prawa zatrzymania lub innego obciąŜenia w celu
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zabezpieczenia, na obecnych i przyszłych składnikach majątkowych lub wierzytelnościach
jeŜeli łączna wartość takich zabezpieczeń przekracza 10% aktywów emitenta.
e.

nie wyemituje obligacji ani innych dłuŜnych papierów wartościowych zabezpieczonych w
sposób pośredni lub bezpośredni w formie hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu
finansowego, cesji, gwarancji lub poręczenia, przewłaszczenia na zabezpieczenie, prawa
zatrzymania lub innego obciąŜenia w celu zabezpieczenia na obecnych lub przyszłych
składnikach majątkowych bądź dochodach Emitenta chyba, Ŝe jednocześnie ustanowi, w tej
samej dacie, takie samo zabezpieczenie Obligacji.

f.

dostarczy Oferującemu:
i.

w formie raportów okresowych przesyłanych do Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta
w ciągu 15 dni od daty ich zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta,

ii.

wszelkie inne dokumenty lub informacje będące lub które przy dołoŜeniu naleŜytej
staranności powinny być w posiadaniu Emitenta, których Oferujący zaŜąda,
wpływające na zdolności Emitenta do wywiązania się z zobowiązań zaciągniętych w
związku z emisją Obligacji oraz takie, których Oferujący zaŜąda w celu wykonania
swoich obowiązków , przy czym Oferujący będzie kaŜdorazowo składał Ŝądanie
dostarczenia ww. dokumentów lub informacji w terminie umoŜliwiającym Emitentowi
ich przygotowanie i dostarczenie w uzgodnionym czasie,

g.

nie dokona w ramach pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych lub kilku niepowiązanych
transakcji, zawartych dobrowolnie lub pod przymusem, sprzedaŜy, przeniesienia,
najmu/dzierŜawy lub innego zbycia lub rozporządzenia całości lub części swojego majątku
(”Rozporządzenie”), chyba, Ŝe takie Rozporządzenie nastąpi na warunkach powszechnie
obowiązujących w obrocie gospodarczym, (i) na warunkach rynkowych z uwzględnieniem
specyfiki branŜy, w której działają Emitent i spółki od niego zaleŜne,(ii) zbywany majątek
według swojej wartości rynkowej zostanie zastąpiony innymi aktywami o takiej samej lub
wyŜszej wartości rynkowej oraz jakości, lub (iii) łączna kwota (wartość) Rozporządzenia nie
przekracza łącznie 10 % aktywów Emitent lub (iv) Rozporządzenie nastąpiło na skutek
potrącenia lub rozliczenia ZadłuŜenia Finansowego, z wyjątkiem rozporządzenia na rzecz
sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnym zamkniętego, którego wyłącznymi uczestnikami są
Emitent i/lub podmioty bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez Emitenta, w rozumieniu
przepisów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i MSSF ( przy czym dla potrzeb
niniejszej Umowy Emitent oraz podmioty kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez
Emitenta oznaczają „Grupa Emitenta”);

h.

w razie nabycia certyfikatów inwestycyjnych w Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanym
Sekurytyzacyjnym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym (dalej "Fundusz"), Emitent
zobowiązuje się spowodować, iŜ do czasu wykupu ostatniej Obligacji wyłącznymi uczestnikami
funduszu będą podmioty z Grupy Emitenta, a takŜe zobowiązuje się zapewnić, iŜ Fundusz:
i.

nie ustanowi ani nie zezwoli na ustanawianie oraz istnienie jakiegokolwiek
zabezpieczenia w formie hipoteki, zastawu, gwarancji lub poręczenia, prawa
zatrzymania lub innego obciąŜenia w celu zabezpieczenia na aktywach określonych
w art. 147 ust. 1 i 2 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych o łącznej wysokości
przekraczającej 10 % wartości aktywów netto funduszu w chwili ustanowienia
obciąŜenia.

ii.

nie udzieli poŜyczek podmiotom innymi niŜ podmioty z Grupy Emitenta, przy czym
wszystkie poŜyczki będą udzielane na warunkach rynkowych.

iii.

nie zaciągnie ZadłuŜenia Finansowego, z wyłączeniem obligacji, o łącznej wysokości
przekraczającej 10 % wartości aktywów netto funduszu w chwili zawarcia umowy
będącej źródłem ZadłuŜenia Finansowego, przy czym fundusz będzie uprawniony
do zaciągnięcia Zobowiązań Finansowych przekraczających 10% aktywów netto
funduszu w przypadku, gdy takie ZadłuŜenie Finansowe zaciągnięte zostaje
względem podmiotów z Grupy Emitenta na warunkach rynkowych.

iv.

nie dokona emisji obligacji w wysokości przekraczającej 75 % wartości aktywów
netto funduszu na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez zgromadzenie

KREDYT INKASO S.A. Propozycja Nabycia Obligacji Serii U01

18

inwestorów uchwały o emisji obligacji.
v.

j.

nie dokona w ramach pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych lub kilku
niepowiązanych transakcji, zawartych dobrowolnie lub pod przymusem, sprzedaŜy,
przeniesienia, najmu/dzierŜawy lub innego zbycia lub rozporządzenia całości lub
części majątku funduszu (”Rozporządzenie”), chyba, Ŝe takie Rozporządzenie
nastąpi na warunkach powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym, (i) na
warunkach rynkowych z uwzględnieniem specyfiki branŜy, w której działają
fundusz,(ii) zbywany majątek według swojej wartości rynkowej zostanie zastąpiony
innymi aktywami o takiej samej lub wyŜszej wartości rynkowej oraz jakości, lub (iii)
łączna kwota (wartość) Rozporządzenia nie przekracza łącznie 10 % aktywów
funduszu,

niezwłocznie po zdarzeniu lub powzięciu o nim wiadomości, nie później niŜ w ciągu 3 Dni
Roboczych, zawiadomi Oferującego o:
i. zaistnieniu Przypadku Naruszenia;
ii. wszelkich zdarzeniach stanowiących lub powodujących naruszenie oświadczeń oraz
zapewnień lub zobowiązań złoŜonych lub podjętych przez niego w Warunkach
Emisji Obligacji;
iii. kaŜdym zdarzeniu, które będzie istotne w kontekście wypełnienia przez Emitenta
zobowiązań wynikających z Obligacji;
iv. czynnościach jakie podjął lub zamierza podjąć w celu zapobieŜenia lub zmniejszenia
skutków wystąpienia Przypadku Naruszenia.

j.

39.Zawiadomienia

niezwłocznie zawiadomi Oferującego o postępowaniu sądowym, arbitraŜowym lub
administracyjnym lub jakimkolwiek roszczeniu wynikającym z takiego postępowania w zakresie
wynikającym z przepisów regulujących przekazywanie informacji bieŜących i okresowych przez
emitentów papierów wartościowych dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem
macierzystym, dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych..

Wszelkie zawiadomienia kierowane do Inwestorów lub Obligatariuszy będą dokonywane wedle wyboru
NOBLE Securities za pomocą faksu, poczty e-mail lub listów poleconych na numer/adres wskazany w
Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia z wyłączeniem sytuacji odrębnie uregulowanych w Propozycji
Nabycia.
Wszelkie zawiadomienia skierowane przez Inwestorów lub Obligatariuszy do Emitenta lub NOBLE
Securities będą waŜne o ile zostaną podpisane w imieniu Inwestora lub Obligatariusza przez osoby
uprawnione do reprezentacji Inwestora lub Obligatariusza oraz przekazane listem poleconym lub kurierem
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru na adres Emitenta lub
NOBLE Securities.
Do kaŜdego zawiadomienia Inwestor lub Obligatariusz zobowiązany jest dołączyć oryginały lub
potwierdzone notarialnie kopie dokumentów potwierdzających, Ŝe takie zawiadomienie zostało podpisane
przez Inwestora lub Obligatariusza lub osoby upowaŜnione do występowania w imieniu Inwestora lub
Obligatariusza, z zastrzeŜeniem braku takiego obowiązku przy korespondencji przesyłanej przez osoby
fizyczne podpisane w tejŜe korespondencji odręcznie i we własnym imieniu.

40. Zbywalność Obligacji

Zbywalność Obligacji nie jest ograniczona.
Ewidencja Obligacji prowadzona będzie przez NOBLE Securities, przy czym przeniesienie własności
Obligacji będzie dokonywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w NOBLE Securities,
a po dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie - na zasadach określonych przez KDPW.

41.Opodatkowanie

Emitent oraz NOBLE Securities nie składają Ŝadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii
podatkowych związanych z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z
Obligacjami. Jest wskazane, aby kaŜdy Inwestor rozwaŜający nabycie Obligacji zasięgnął porady
profesjonalnego konsultanta.
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2.

WARUNKI OFERTY
2.1

Osoby uprawnione do objęcia Obligacji

Oferta Obligacji jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta skierowana jest do
nieoznaczonego adresata. Osobami uprawnionymi do obejmowania Obligacji są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie
będące osobami prawnymi, jak równieŜ osoby fizyczne, którym przepisy prawa przyznają zdolność do czynności prawnych,
z zastrzeŜeniem Ŝe nabywanie i posiadanie Obligacji przez rezydentów z krajów innych niŜ Rzeczpospolita Polska moŜe
podlegać ograniczeniom określonym przez prawo polskie, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym
z Prawa Dewizowego, oraz przepisy obowiązujące w tych krajach.

2.2

Harmonogram

Rozpoczęcie publikacji Propozycji Nabycia
Zakończenie publikacji Propozycji Nabycia
Termin przyjmowania Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia

Termin przyjmowania wpłat na Obligacje

Przydział Obligacji, zamknięcie Oferty

21 grudnia 2011 r. - dzień wskazany w pkt.
17 Warunków Emisji
30 grudnia 2011 r. - dzień wskazany w pkt.
18 Warunków Emisji
30 grudnia 2011 r. - dzień wskazany w pkt.
19 Warunków Emisji
30 grudnia 2011 r. dla Inwestorów nie
będących klientami profesjonalnymi;
2 stycznia 2012 r. dla Inwestorów będących
klientami profesjonalnymi - dni wskazane w
pkt. 21 Warunków Emisji
2 stycznia 2012 r. - dzień wskazany w pkt.
22 Warunków Emisji

Inwestorzy mogą składać Formularze Przyjęcia Propozycji Nabycia w całym okresie przyjmowania tych Formularzy,
niezaleŜnie od tego, kiedy otrzymali Propozycję Nabycia.
Emitent w porozumieniu z NOBLE Securities moŜe podjąć decyzję o zmianie terminów dotyczących subskrypcji Obligacji.
W przypadku przedłuŜenia subskrypcji, zamknięcie subskrypcji nastąpi w terminie zgodnym z art. 12 ust. 1 Ustawy
o Obligacjach. O ewentualnych zmianach powyŜszych terminów Inwestorzy będą informowani poprzez opublikowanie na
stronie internetowej NOBLE Securities aneksu (aneksów) do Propozycji Nabycia.

2.3

Działanie przez pełnomocnika

Wszystkie działania opisane w pkt. 2 niniejszej Propozycji Nabycia Inwestor moŜe wykonywać za pośrednictwem
pełnomocnika, w zakresie określonym w treści udzielonego pełnomocnictwa.
Osoba działająca w charakterze pełnomocnika jest zobowiązana do przedstawienia w miejscu składania Formularza
Przyjęcia Propozycji Nabycia następujących dokumentów:
1) pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej, pod rygorem niewaŜności, wystawionego przez Inwestora, które musi
zawierać:
a.

zakres udzielonego pełnomocnictwa;

b.

dane mocodawcy (Inwestora):
•
•

c.

dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku
cudzoziemca), seria i numer dowodu toŜsamości (dowód osobisty wydany w Rzeczpospolitej Polskiej lub
paszport),
dla pozostałych podmiotów: nazwa, siedziba, numer REGON (lub inny odpowiedni), numer właściwego
rejestru, w którym jest wpisany dany podmiot;

dane pełnomocnika:
•

dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku
cudzoziemca), seria i numer dowodu toŜsamości (dowód osobisty wydany w Rzeczpospolitej Polskiej lub
paszport),
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•
d.

dla pozostałych podmiotów: nazwa, siedziba, numer REGON (lub inny odpowiedni), numer właściwego
rejestru, w którym jest wpisany podmiot;

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania mocodawcy oraz podpis pełnomocnika;

JeŜeli pełnomocnictwo zostało sporządzone:
a.

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w języku innym niŜ język polski, to musi ono zostać uwierzytelnione
przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, a następnie przetłumaczone na język polski
przez tłumacza przysięgłego;

b.

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w języku polskim, to musi ono zostać uwierzytelnione przez polskie
przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny*;

c.

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w języku innym niŜ język polski, to musi ono zostać przetłumaczone na język
polski przez tłumacza przysięgłego.

(* - obowiązek uwierzytelniania pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego na terytorium jednego
z państw – stron Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej
w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. Nr 112 z dnia 24 czerwca 2005 r., poz. 938) zostaje zastąpiony
obowiązkiem uzyskania apostille.)
JeŜeli pełnomocnikiem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu
którego (której) działa osoba fizyczna nie wymieniona w treści wypisu z właściwego rejestru jako uprawniona do działania
w imieniu takiego podmiotu, dodatkowo winna ona przedstawić właściwe pełnomocnictwo, sporządzone na zasadach
określonych w punkcie 1 powyŜej, oraz dowód osobisty wydany w Rzeczypospolitej Polskiej bądź paszport.
Pełnomocnictwo jest właściwe, jeŜeli zostało sporządzone we wskazanej powyŜej formie, nie zostało odwołane lub jest
nieodwołalne, jeŜeli wynika to z treści stosunku prawnego będącego podstawą jego udzielenia oraz nie wygasło na skutek
upływu czasu lub śmierci mocodawcy, jeŜeli inaczej nie wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik moŜe udzielić
dalszych pełnomocnictw, jeŜeli takie uprawnienie wynika z treści udzielonego pełnomocnictwa.
Jedna osoba moŜe być pełnomocnikiem wielu mocodawców.

2.4

Zasady składania Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia

Do Propozycji Nabycia dołączony jest Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia, który wypełniony i złoŜony zgodnie
z warunkami określonymi w Propozycji Nabycia stanowi ofertę nabycia Obligacji przez Inwestora.
Składając Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia, Inwestor jednocześnie oświadcza, Ŝe zapoznał się z treścią Propozycji
Nabycia, akceptuje jej treść, a takŜe warunki emisji i zasady nabycia Obligacji.
Składanie ofert nabycia Obligacji przez Inwestorów będzie miało miejsce w siedzibie NOBLE Securities oraz w jego
jednostkach organizacyjnych. NOBLE Securities dopuszcza moŜliwość złoŜenia przez Inwestora Formularza Przyjęcia
Propozycji Nabycia poza miejscem składania Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia, jednak pod warunkiem
wcześniejszego uzgodnienia wszystkich szczegółów złoŜenia oferty nabycia Obligacji z NOBLE Securities.
Inwestor składa trzy egzemplarze Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia – jeden egzemplarz przeznaczony jest dla
Emitenta, drugi dla NOBLE Securities, trzeci dla Inwestora.
Inwestor będący osobą fizyczną, składając ofertę nabycia Obligacji, winien okazać waŜny dokument toŜsamości (dowód
osobisty wydany w Rzeczpospolitej Polskiej lub paszport), a pozostali inwestorzy winni okazać waŜne dokumenty, z których
wynika ich status prawny i zasady reprezentacji Inwestora.

2.5

Wpłaty na Obligacje

Inwestor, który zamierza nabyć Obligacje zobowiązany jest dokonać wpłaty w kwocie stanowiącej iloczyn ceny emisyjnej
jednej Obligacji oraz liczby Obligacji, wskazanej w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia na Obligacje w taki sposób, aby
środki w pełnej wysokości wpłynęły na rachunek NOBLE Securities najpóźniej w dniu wskazanym w pkt. 18 Warunków
Emisji.
Wpłata na Obligacje musi być dokonana przelewem bankowym na rachunek Oferującego – NOBLE Securities S.A. – numer
rachunku 76 1460 1181 2002 1083 7153 0001 prowadzony przez Getin Noble Bank S.A.
Dokonując przelewu kaŜdorazowo naleŜy podać:
a)

tytuł płatności: „Obligacje serii U01 KREDYT INKASO.”,
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b)

dane inwestora dokonującego wpłaty:
•

imię i nazwisko/nazwę,

•

adres zamieszkania/siedzibę,

•

PESEL lub REGON;

c)

liczbę subskrybowanych i opłacanych Obligacji.

Wpłatę na Obligacje uwaŜa się za dokonaną w momencie wpływu środków pienięŜnych na rachunek bankowy NOBLE
Securities.
Zwraca się uwagę na fakt, Ŝe prawa z Obligacji zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach powstają z chwilą zapisania Obligacji
w Ewidencji. W związku z powyŜszym naleŜne oprocentowanie z Obligacji będzie naliczane od Daty Emisji z wyłączeniem
tego dnia. W okresie pomiędzy wpłatą na Obligacje a Datą Emisji (takŜe w przypadku decyzji Emitenta o przesunięciu Daty
Emisji) lub dniem zwrotu dokonanych wpłat środki wpłacone przez Inwestorów nie będą oprocentowane.

2.6

Termin związania ofertą nabycia Obligacji

Inwestor przestaje być związany ofertą nabycia Obligacji:
•

w przypadku niedojścia emisji do skutku – w momencie otrzymania przekazanej mu za pośrednictwem NOBLE
Securities informacji o niedojściu emisji do skutku,

•

w przypadku dojścia emisji do skutku:

2.7



w przypadku Inwestorów, którym przydzielono Obligacje w liczbie mniejszej od liczby Obligacji, na którą
składali ofertę nabycia – w momencie otrzymania przekazanej mu za pośrednictwem NOBLE Securities
informacji o liczbie przydzielonych mu Obligacji i w zakresie Obligacji, na które Inwestor złoŜył ofertę
nabycia, ale ich nie nabył,



w przypadku Inwestorów, którym nie przydzielono Obligacji – w momencie otrzymania przekazanej mu
za pośrednictwem NOBLE Securities informacji o nieprzydzieleniu Obligacji.

Przydział Obligacji

Przydział Obligacji dokonany zostanie pod warunkiem osiągnięcia Progu Emisji, o którym mowa w pkt. 23 Warunków Emisji.
Przydział Obligacji zostanie dokonany uznaniowo przez Emitenta po przedstawieniu rekomendacji przez NOBLE Securities.
W ramach przydziału uznaniowego Emitent, w uzgodnieniu z NOBLE Securities, moŜe brać pod uwagę kolejność składania
przez Inwestorów Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia oraz kolejność dokonywania przez Inwestorów wpłat na
Obligacje.
Podstawą, lecz nie gwarancją dokonania przydziału Obligacji przez Emitenta będzie prawidłowo wypełniony i złoŜony przez
Inwestora Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia i dokonanie przez niego pełnej wpłaty na Obligacje, stanowiącej iloczyn
liczby Obligacji wskazanej w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia i ceny emisyjnej jednej Obligacji wskazanej w pkt. 12
Warunków Emisji.
Emitent zastrzega sobie moŜliwość nie przydzielenia Obligacji konkretnemu Inwestorowi (w tym przydzielenia w mniejszej
liczbie niŜ objęta Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia) mimo prawidłowo wypełnionego i złoŜonego Formularza
Przyjęcia Propozycji Nabycia na Obligacje i dokonania odpowiedniej wpłaty na Obligacje.

2.8

Rozliczenie wpłat na Obligacje

Środki przelane przez Inwestorów z tytułu wpłat na Obligacje nie będą oprocentowane.
W przypadku niedojścia emisji do skutku wpłaty dokonywane przez Inwestorów zostaną zwrócone na rachunek bankowy
Inwestora wskazany w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia, niezwłocznie po podjęciu przez Emitenta decyzji
o niedojściu emisji do skutku. Zwrot środków nastąpi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań.
W przypadku przydzielenia mniejszej liczby Obligacji niŜ wskazana w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia lub
nieprzydzielenia Obligacji zwrot środków pienięŜnych wpłaconych tytułem opłacenia Obligacji nastąpi na rachunek bankowy
Inwestora wskazany w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia w terminie do tygodnia od dnia przydziału Obligacji (Dnia
Emisji). Zwrot środków nastąpi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań.
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2.9

Niedojście emisji do skutku

Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku jeŜeli:
•

Emitent z istotnych powodów odwoła lub odstąpi od przeprowadzenia emisji Obligacji.

•

Nie zostanie osiągnięty Próg Emisji, o którym mowa w pkt. 23 Warunków Emisji.

Do istotnych powodów, o których mowa w tirecie pierwszym powyŜej naleŜą wyłącznie:
•

nagła zmiana w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu lub świata, której nie moŜna było przewidzieć
przed rozpoczęciem Oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny wpływ na przebieg oferty, działalność
Emitenta;

•

nagła zmiana w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie moŜna było przewidzieć przed
rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny wpływ na działalność Emitenta;

•

nagła zmiana sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, której nie moŜna było przewidzieć przed
rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny wpływ na działalność Emitenta;

•

wystąpienie innych nieprzewidywalnych okoliczności powodujących, Ŝe przeprowadzenie oferty i przydzielenie
Obligacji byłoby niemoŜliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta.

W przypadku niedojścia emisji Obligacji do skutku Emitent niezwłocznie przekaŜe Inwestorom stosowną informację poprzez
opublikowanie na stronie internetowej NOBLE Securities aneksu do Propozycji Nabycia.

2.10 Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z
posiadaniem i obrotem obligacjami objętymi Propozycją Nabycia
PoniŜsza informacja ma jedynie charakter ogólny i orientacyjny. W celu zasięgnięcia dokładnych informacji naleŜy zapoznać
się bezpośrednio z obowiązującymi przepisami prawa lub zasięgnąć opinii doradcy podatkowego.
Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami zaleŜy od źródła osiągniętego dochodu czyli od
tego czy jest to zysk z odsetek (płatności kuponowe), dyskonto czy zysk kapitałowy (tj. osiągnięty dzięki sprzedaŜy obligacji
po cenie wyŜszej od ceny zakupu) oraz od statusu prawnego podatnika: czy jest to osoba prawna czy osoba fizyczna.
Ogólna charakterystyka opodatkowania dochodów uzyskanych z obligacji w rozbiciu na status prawny podatnika i rodzaj
osiąganych dochodów została przedstawiona poniŜej:
Osoba fizyczna
Cały przychód z tytułu odsetek i dyskonta jest opodatkowany stawką 19% i nie łączy się go z dochodami opodatkowanymi
według art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem jest podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych podatnika.
Przychody z tytułu zbycia obligacji oraz powiązane z nimi koszty podatnik wykazuje w rocznym zeznaniu podatkowym.
Podatek zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 19% dochodu, (czyli róŜnicy
pomiędzy wykazanymi przychodami a powiązanymi z nimi kosztami). Płatnikiem jest sam podatnik.
Osoba prawna
Dochody związane z posiadaniem i obrotem obligacjami przez osobę prawną łączy się z pozostałymi dochodami
uzyskiwanymi przez podatnika i są one opodatkowane na zasadach ogólnych obowiązujących ten podmiot. Płatnikiem
podatku jest sam podatnik.
Osoby zagraniczne powinny mieć na uwadze przepisy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. Skorzystanie
z opodatkowania stawką wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku moŜe mieć
miejsce pod warunkiem posiadania przez podatnika (czy to osobę prawną czy fizyczną) certyfikatu rezydencji, wydanego
przez właściwy organ podatkowy.
Odrębną od podatku dochodowego kwestią jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Umowy sprzedaŜy obligacji
objętych niniejszym dokumentem informacyjnym są zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1) lit b) Ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych objęte stawką podatku w wysokości 1%. Jednak zgodnie z art. 9 pkt 9) tej ustawy zwolniona z podatku jest
sprzedaŜ obligacji objętych niniejszym dokumentem:
•

firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,

•

dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
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•

dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego,

•

dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeŜeli
prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego.

2.11 Zasady rejestrowania wpłat
Zgodnie z Ustawą o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy dom maklerski i bank mają obowiązek rejestracji transakcji, której
równowartość przekracza 15 000,00 euro (równieŜ gdy jest ona przeprowadzana w drodze więcej niŜ jednej operacji, których
okoliczności wskazują, Ŝe są one ze sobą powiązane) oraz transakcji, których okoliczności wskazują, Ŝe środki mogą
pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter. Ponadto dom
maklerski i bank są zobowiązani, na podstawie Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy, do identyfikacji swoich klientów
zgodnie z zasadami określonymi w w/w ustawie, a takŜe są zobowiązani niezwłocznie zawiadomić na piśmie Generalnego
Inspektora Informacji Finansowej o transakcji, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe ma ona związek z
popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego.
W związku z koniecznością dokonywania wpłat na Obligacje z wykorzystaniem rachunków bankowych wskazuje się, Ŝe
bank, zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla
celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego lub aktów terrorystycznych.
Zgodnie z art. 108 Prawa Bankowego bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która moŜe wyniknąć z wykonania
w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego
Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawarte zostały w Prawie Bankowym.
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3.

INFORMACJE O EMITENCIE
3.1 Podstawowe dane o Emitencie

Firma:

KREDYT INKASO S.A.

Forma Prawna:

spółka akcyjna

Kraj Siedziby:

Polska

Siedziba i adres Emitenta:

Warszawa, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

Telefon:

+48 22 212 57 00

Faks:

+48 22 212 57 57

Adres e-mail:

sekretariat@kredytinkaso.pl

Adres www:

www.kredytinkaso.pl

3.2 Właściwe rejestry
KRS:

0000270672

REGON:

951078572

NIP:

9222544099

3.3 Czas trwania Emitenta
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

3.4 Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent
Emitent powstał w wyniku przekształcenia dokonanego w trybie art. 551 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez
przekształcenie spółki pod firmą Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt Inkaso Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Spółka komandytowa z siedzibą w Zamościu w spółkę akcyjną pod firmą KREDYT INKASO Spółka Akcyjna.
Uchwała o przekształceniu Emitenta w spółkę akcyjną wraz ze statutem została podjęta w formie aktu notarialnego w dniu 15
grudnia 2006 r. Przekształcenie zostało zarejestrowane w dniu 28 grudnia 2006 r. przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Stosownie do postanowień art. 553 §1 Kodeksu Spółek Handlowych
spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.
Poprzednik prawny Emitenta w formie prawnej spółki komandytowej został zawiązany dnia 29 grudnia 2000 r. i wpisany do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007605 w dniu 19 kwietnia 2001 r., na
podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS.
Zmiana siedziby Emitenta z Zamościa na Warszawę nastąpiła w dniu rejestracji zmiany umowy spółki tj. w dniu 18 listopada
2011 r.

3.5 Właściwy sąd rejestrowy
Sądem rejestrowym Emitenta jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS. W
sądzie tym przechowywane są wszystkie dokumenty Emitenta, które zgodnie z właściwymi przepisami podlegają złoŜeniu do
akt rejestrowych w związku z prowadzonym rejestrem przedsiębiorców.

3.6 Krótki opis historii Emitenta
PoniŜej zostały wymienione najistotniejsze zdarzenia w historycznym ujęciu rozwoju działalności Emitenta:
•

31 października 2001 r. – zawarcie pierwszej umowy zakupu pakietu wierzytelności od Polskiej Telefonii Cyfrowej
Sp. z o.o. (operatora sieci ERA);

•

21 listopada 2001 r. – przystąpienie do spółki osoby fizycznej w charakterze komandytariusza i dokapitalizowanie
spółki poprzez wniesienie wkładu pienięŜnego w kwocie 275 000,00 złotych;

•

5 grudnia 2001 r. – zawarcie umowy o świadczenie stałej obsługi prawnej z Kancelarią Prawniczą FORUM radca
prawny Krzysztof Piluś i s-ka spółka komandytowa; Zlecenie obsługi prawnej w zakresie odzyskiwania naleŜności
zakupionych przez Emitenta na wszystkich etapach postępowania;

•

Styczeń 2002 r. – wniesienie w imieniu Emitenta pierwszego pozwu o zapłatę;
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•

Rok 2002 –wypracowanie po raz pierwszy rocznego zysku netto w kwocie ok. 317 tysięcy złotych, przekazanie
kwoty ponad 300 tysięcy złotych na kapitał zapasowy; nabycie wierzytelności na kwotę ponad 16 milionów złotych
z tytułu naleŜności głównych wobec prawie 9000 podmiotów; uzyskanie pierwszych 347 tytułów wykonawczych
przeciwko dłuŜnikom Emitenta;

•

Grudzień 2002 r. – skierowanie w imieniu Emitenta pierwszego wniosku o egzekucję komorniczą;

•

Rok 2003 – wypracowanie rocznego zysku netto w kwocie ponad miliona złotych, kolejne transakcje nabycia
pakietów wierzytelności; uzyskanie prawie 5 000 kolejnych tytułów wykonawczych przeciwko dłuŜnikom Emitenta i
skierowanie prawie 4 000 wniosków o egzekucję komorniczą;

•

Rok 2004 – zwiększenie rocznego zysku netto do kwoty ponad miliona sześciuset tysięcy złotych; nabycie dwóch
pakietów wierzytelności wobec prawie 9 000 podmiotów, uzyskanie 4 200 kolejnych tytułów wykonawczych
przeciwko dłuŜnikom Emitenta i skierowanie 4 700 wniosków o egzekucję komorniczą;

•

Rok 2005 – zwiększenie rocznego zysku netto do kwoty prawie miliona ośmiuset tysięcy złotych; uzyskanie 4 300
kolejnych tytułów wykonawczych przeciwko dłuŜnikom Emitenta i skierowanie 5 700 wniosków o egzekucję
komorniczą;

•

Luty 2006 r. – nabycie pakietu wierzytelności obejmującego ponad 9 000 podmiotów i osiągnięcie kwoty ponad 47
milionów naleŜności głównych z tytułu łącznie nabytych wierzytelności;

•

Październik 2006 r. – uchwała wspólników spółki komandytowej o zamiarze przekształcenia Emitenta w spółkę
akcyjną; osiągnięcie zysku za okres od stycznia do października 2006 roku na poziomie prawie miliona ośmiuset
tysięcy złotych;

•

15 grudnia 2006 r. – uchwała wspólników spółki komandytowej o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną i złoŜenie
oświadczeń wszystkich wspólników o uczestniczeniu w przekształconej spółce akcyjnej;

•

Rok 2006 – uzyskanie ponad 6 000 kolejnych tytułów wykonawczych przeciwko dłuŜnikom Emitenta i skierowanie
ponad 8300 wniosków o egzekucję komorniczą;

•

28 grudnia 2006 r. – rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym przekształcenia Emitenta w Kredyt Inkaso Spółka
Akcyjna;

•

Maj 2007 – zatwierdzenie prospektu emisyjnego, rozpoczęcie IPO;

•

Czerwiec 2007 – przydzielenie wszystkich oferowanych akcji serii B; pierwsze notowanie PDA; pozyskanie kwoty
15 mln złotych z oferowanych akcji nowej emisji;

•

Wrzesień 2007 – rozpoczęcie współpracy z Telekomunikacją Polską SA i PTK Centertel sp. z o.o.; pierwsza emisja
obligacji serii A o wartości 4,5 mln złotych;

•

Listopad 2007 – rozpoczęcie współpracy z Polkomtel SA;

•

Listopad 2007 – NWZ przyjęło Program Motywacyjny przeznaczony dla członków Zarządu, pracowników lub
współpracowników Spółki oparty na emisji nie więcej niŜ 200.000 (dwieście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych
serii A, uprawniających do objęcia w ramach warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego nie więcej niŜ
200.000 (dwieście tysięcy) Akcji Spółki na okaziciela serii D;

•

Grudzień 2007 – prywatna emisja akcji serii C – pozyskanie kwoty 6 mln złotych; publiczna emisja obligacji serii B
o wartości 13 mln złotych;

•

Rok obrotowy 2006/07/08 (5 kwartałów) - zwiększenie rocznego zysku netto do kwoty ponad czterech milionów
dwustu tysięcy złotych; skierowanie do sądu ponad 42 tysięcy pozwów o zapłatę, uzyskanie ponad 18 tysięcy
nakazów zapłaty, klauzul wykonalności w około 5 tysiącach spraw, jak równieŜ skierowanie blisko 7 tysięcy
wniosków o egzekucję komorniczą;

•

W roku obrotowym 2006/07/08 – aktywna współpraca z Telekomunikacją Polską S.A. – 6 umów, PTK Centertel sp.
z o.o. (operator sieci ORANGE) – 4 umowy i Polkomtel S.A. (operator sieci PLUS) – 6 umów, Polską Telefonią
Cyfrową sp. z o.o. (operator sieci ERA) – 3 umowy. Suma wartości nominalnych nabytych w tym okresie
wierzytelności sięgnęła kwoty około 191 mln złotych. Emisja obligacji serii A, B, C o łącznej wartości 21,5 mln
złotych. Wykupienie obligacji serii A w kwocie 4,5 mln złotych. Emisja obligacji serii B przeprowadzona została w
ramach oferty publicznej, emisje obligacji serii A i C zostały przeprowadzone w ramach ofert prywatnych;

•

Rok obrotowy 2008/09 – połoŜenie nacisku na obsługę zakupionych spraw -skierowanie do sądu około 60 tysięcy
pozwów o zapłatę, uzyskanie blisko 70 tysięcy nakazów zapłaty, klauzul wykonalności w około 37 tysiącach spraw,
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jak równieŜ skierowanie 27 tysięcy wniosków o egzekucję komorniczą, wypracowanie rocznego zysku netto w
kwocie ponad dwa miliony pięćset tysięcy złotych;
•

W roku obrotowym 2008/09 -dalsza współpraca z Polską Telefonią Cyfrową sp. z o.o. (operator sieci ERA) – 1
umowa, Telekomunikacją Polską S.A. – 4 umowy, PTK Centertel sp. z o.o. (operator sieci ORANGE) – 5 umów i
Polkomtel S.A. (operator sieci PLUS) – 6 umów. Suma wartości nominalnych nabytych w tym okresie
wierzytelności sięgnęła kwoty prawie 150 mln złotych. Dokonanie emisji obligacji serii D, E, F, G i H o łącznej
wartości 22,6 mln złotych. Emisje obligacji zostały przeprowadzone w ramach ofert prywatnych. Wykupienie
obligacji serii C, F i G o łącznej wartości 10,4 mln złotych;

•

W roku obrotowym 2009/10 -dalsza współpraca z Telekomunikacją Polską S.A. – 8 umów, PTK Centertel sp. z o.o.
(operator sieci ORANGE) – 5 umów i Polkomtel S.A. (operator sieci PLUS) – 2 umowy. Suma wartości
nominalnych nabytych w tym okresie wierzytelności sięgnęła kwoty ponad 147 mln złotych. Dokonanie emisji
obligacji serii od I do R o łącznej wartości 39,99 mln złotych. Emisje obligacji zostały przeprowadzone w ramach
ofert prywatnych. Wykupienie obligacji serii B, D, E, I, J i H o łącznej wartości 30,15 mln złotych. Skierowanie do
sądu około 92 tysięcy pozwów o zapłatę, uzyskanie blisko 90,5 tysięcy nakazów zapłaty, klauzul wykonalności w
około 52 tysiącach spraw, jak równieŜ skierowanie ponad 45 tysięcy wniosków o egzekucję komorniczą;

•

Styczeń 2010 r. - Spółka jako jedna z pierwszych wniosła drogą elektroniczną do działającego od 04 stycznia 2010
r. e-sądu około 70 tys. pozwów o zapłatę;

•

Od początku roku obrotowego 2010/11 – rozpoczęcie współpracy z CANAL+ Cyfrowy sp. z o.o., podpisanie
umowy ramowej oraz przystąpienie do pierwszych przetargów. Rozpoczęcie współpracy z Banco Espirito Santo de
Investimento S.A. Spółka Akcyjna (BESI) jako MenadŜera Oferty akcji Emitenta a takŜe podpisanie z Banco
Espirito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna umowy na obsługę emisji obligacji Emitenta o wartości do 150
mln zł (z moŜliwością zwiększenia tej kwoty do 250 mln zł);

•

W dniu 24 sierpnia 2010 r. została utworzona w 100% zaleŜna celowa spółka sekurytyzacyjna prawa
luksemburskiego pod nazwą Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. i od tego momentu
utworzenie przez Emitenta Grupy Kapitałowej;

•

Wrzesień 2010 -ustanowienie programu emisji obligacji niezabezpieczonych i pierwsza emisja obligacji o nominale
9 mln zł. Wartość programu to 150 mln zł z moŜliwością zwiększenia decyzją Emitenta do 250 mln zł. Agentem,
Depozytariuszem i Dealerem zostaje Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Oddział w Polsce. Nabycie od
PKO Banku Polskiego S.A. pierwszego znaczącego pakietu wierzytelności bankowych o wartości nominalnej 299
mln zł;

•

Październik 2010 -zatwierdzenie oraz publikacja prospektu emisyjnego akcji serii E, oferta publiczna akcji serii E;

•

Listopad 2010 -zakończenie sukcesem oferty akcji serii E; pierwsze notowanie PDA; pozyskanie kwoty 37,5 mln
złotych z oferowanych akcji nowej emisji. Dopuszczenie do obrotu akcji Seri F wydanych akcjonariuszom w
ramach dywidendy za rok 2009. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia znacznego udziału w
przedsiębiorstwie Kancelarii Prawniczej „FORUM" radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka spółka komandytowa z
siedzibą w Warszawie. Utworzenie spółki zaleŜnej KI Nieruchomości Sp. z o.o.;

•

Grudzień 2010 - zawarcie umowy przedwstępnej w sprawie nabycia znacznego udziału w przedsiębiorstwie
Kancelarii Prawniczej „FORUM" radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie;

•

W dniu 14 grudnia 2010 r. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
zawarł umowę zakupu pakietu wierzytelności od Banku PKO BP SA z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości
nominalnej 209 mln zł;

•

W dniu 25 stycznia 2011 r. Emitent nabył 25% akcji Kancelarii FORUM SA;

•

W dniu 26 stycznia 2011 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie prywatnej emisji akcji serii G w ramach kapitału
docelowego w zamian za wkład niepienięŜny w postaci akcji Kancelarii FORUM SA;

•

W dniu 21 lutego 2011 r. podpisane zostały umowy objęcia akcji serii G, w wyniku których Emitent nabył pozostałe
75% akcji Kancelarii FORUM SA i zakończył tym samym proces nabycia znacznego udziału w przedsiębiorstwie
Kancelarii Prawniczej „FORUM" radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.
W tym samym dniu złoŜony został w Sądzie wniosek o rejestrację podwyŜszenia kapitału zakładowego w wyniku
emisji akcji serii G;
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•

W dniu 7 marca 2011 roku Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyŜszenia kapitału zakładowego Emitenta
mającego miejsce w wyniku emisji akcji serii G;

•

W dniu 11 marca 2011 r. nastąpiło zatwierdzenie oraz publikacja prospektu emisyjnego akcji serii H; oferta
publiczna akcji serii H;

•

Kwiecień 2011 roku - zakończenie sukcesem publicznej oferty akcji serii H; pierwsze notowanie PDA; pozyskanie
kwoty 47 mln pln z oferowanych akcji nowej emisji oraz prywatne emisje obligacji serii S02 na łączną wartość
emisji 60 mln pln i S03 na łączną wartość emisji 15 mln pln, zakończenie emisji obligacji i pozyskanie kwoty 75 mln
pln, wprowadzenie wymienionych obligacji do obrotu na Catalyst i wyznaczenie przez Zarząd BondSpot S.A.
pierwszego dnia notowania tychŜe obligacji w alternatywnym systemie obrotu Catalyst;

•

W dniu 11 kwietnia 2011 roku Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyŜszenia kapitału zakładowego Emitenta mającego miejsce w
wyniku emisji akcji serii H;

•

Maj 2011 roku - dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji Seri G i H;

•

Listopad 2011 roku – emisja obligacji serii S04 i S05 na łączną wartość 87 mln pln.

W dniu 9 grudnia 2011 r. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł
umowę zakupu 2 pakietów wierzytelności od Banku PKO BP SA z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej
1 035 mln zł;

3.7 Rodzaje i wartość kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia
Kapitał własny Emitenta tworzony jest zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z
postanowieniami umowy spółki.
Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 12.936.509,00 (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset
dziewięć 00/100) złotych i dzieli się na 12.936.509 (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset
dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty kaŜda, w tym:
1)

3.745.000 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A – z przekształcenia
Emitenta;

2)

1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B – opłacone gotówką;

3)

499.000 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C – opłacone gotówką;

4)

322.009 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F – akcje gratisowe;

5)

3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E – opłacone gotówką;

6)

352.971 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G –
aportowe;

7)

3.767.529 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na
okaziciela serii H – opłacone gotówką.

3.8 Informacja o nieopłaconej części kapitału zakładowego
Całość kapitału zakładowego Spółki została opłacona.

3.9 Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji
przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających
pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji
Na dzień sporządzenia Propozycji Nabycia Emitent nie przeprowadził Ŝadnych emisji obligacji zamiennych na akcje ani
obligacji z prawem pierwszeństwa.

3.10 Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane
instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity
depozytowe
Emitent jest spółką publiczną - do obrotu na rynku regulowanym GPW dopuszczone są akcje serii A, serii B, serii C, serii F,
serii E, serii G, serii H Emitenta i w związku z tym Emitent podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym w
szczególności z przepisów Ustawy o Ofercie oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
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informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Inwestorzy
rozwaŜający inwestycję w Obligacje powinni zapoznać się równieŜ z raportami Emitenta dostępnymi na stronie
www.kredytinkaso.pl w zakładce "Raporty BieŜące" i „Raporty Okresowe” oraz innymi informacjami dostępnymi na tej stronie
internetowej Emitenta.

3.11 Powiązania organizacyjne lub kapitałowe Emitenta, mające istotny wpływ na jego
działalność
Na dzień sporządzenia Propozycji Nabycia Grupa Kapitałowa Emitenta składa się z KREDYT INKASO S.A. jako podmiotu
dominującego oraz podmiotów od niego zaleŜnych zlokalizowanych na terenie Polski i Luksemburga, tj.:
I.

Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

II.

Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka spółka komandytowa z siedzibą Warszawie,

III.

Kancelaria FORUM S.A. z siedzibą w Zamościu,

IV.

KI Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz

V.

Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu.

Na dzień sporządzenia Propozycji Nabycia Ŝaden podmiot nie jest dominujący wobec Emitenta.
Na dzień sporządzenia Propozycji Nabycia Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w
Luksemburgu posiada 99,56%, a Emitent 0,44% certyfikatów inwestycyjnych w Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Komandytariuszem w Kancelarii Prawniczej FORUM, posiadającym 85% udział w prawach do jej zysku jest spółka
Kancelaria FORUM S.A., w 100% zaleŜna od KREDYT INKASO S.A. W skład Rady Nadzorczej Kancelarii FORUM S.A.
wchodzą: Artur Górnik (Prezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A.), Krzysztof Piluś oraz Ireneusz Chadaj, a w skład jej Zarządu:
Sławomir Ćwik jako Prezes Zarządu (równocześnie Wiceprezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A.). Prawo reprezentowania
Kancelarii Prawniczej FORUM przysługuje komplementariuszowi Krzysztofowi Piluś. Zgodnie z zapisami umowy tej spółki
prowadzenie spraw Kancelarii Prawniczej FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka spółka komandytowa w Warszawie
powierzone zostało komandytariuszowi (Kancelarii FORUM S.A.). Komandytariusz, bez uszczerbku dla art. 38 KSH,
prowadzi wszystkie sprawy Spółki z wyjątkiem spraw wymagających zgodnie z umową Spółki uchwały wspólników oraz z
wyłączeniem spraw dotyczących czynności, w których wymagane jest działanie radcy prawnego bądź adwokata.
Komplementariusz Kancelarii Prawniczej FORUM Krzysztof Piluś jest akcjonariuszem Emitenta.
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Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej Emitenta i jej akcjonariuszy

Źródło: Emitent

Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Forma prawna: niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty;
Data utworzenia: 31.10.2006.;
Data rejestracji: 31.10.2006;
Pozycja w rejestrze: RFI 259:
Rejestr: Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, Rejestr Funduszy Inwestycyjnych;
Zarząd Funduszem sprawuje Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.;
Podstawowy przedmiot działalności: wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pienięŜnych
zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w określone w Statucie
wierzytelności, papiery wartościowe, Instrumenty Rynku PienięŜnego, inwestycje w obligacje oraz inne prawa majątkowe;
Poziom zaangaŜowania Emitenta: 100%;
Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka spółka komandytowa z siedzibą Warszawie
Forma prawna: spółka komandytowa;
Data utworzenia: 08 listopad 2001 r.;
Data rejestracji: 05 grudnia 2001 r.;
Pozycja w rejestrze: 0000067134
Rejestr: Rejestr Przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego;
Podstawowy przedmiot działalności: działalność prawnicza;
Poziom zaangaŜowania Emitenta: 85%;
Kancelaria FORUM S.A. z siedzibą w Zamościu
Forma prawna: spółka akcyjna;
Data utworzenia: 20 grudnia 2010 r.;
Data rejestracji: 14 styczeń 2011 r.;
Pozycja w rejestrze: 0000375853
Rejestr: Rejestr Przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego;
Skład Rady Nadzorczej: Artur Górnik - Przewodniczący, Krzysztof Piluś – Wiceprzewodniczący, Ireneusz Chadaj - Sekretarz;
Skład Zarządu: Sławomir Ćwik (Prezes Zarządu);
KREDYT INKASO S.A. Propozycja Nabycia Obligacji Serii U01

30

Podstawowy przedmiot działalności: działalność holdingowa;
Poziom zaangaŜowania Emitenta: 100%;
KI Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
Data utworzenia: 30 listopad 2010 r.;
Data rejestracji: 25 maja 2011 r.;
Pozycja w rejestrze: 0000387323;
Rejestr: Rejestr Przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego;
Skład Rady Nadzorczej: nie powołano;
Skład Zarządu: Artur Górnik (Prezes Zarządu), Sławomir Ćwik (Wiceprezes Zarządu);
Podstawowy przedmiot działalności: działalnością Spółki zaleŜnej jest nabywanie w toku egzekucji komorniczych lub działań
windykacyjnych nieruchomości, obrót tymi nieruchomościami, ich zagospodarowanie, komercjalizacja oraz czerpanie z nich
poŜytków w róŜnych postaciach;
Poziom zaangaŜowania Emitenta: 100%.
Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu
Forma prawna: sekurytyzacyjna spółka akcyjna prawa luksemburskiego (Societe Anonyme);
Data utworzenia: 24 sierpień 2010 r.;
Data rejestracji: 17 wrzesień 2010 r.;
Pozycja w rejestrze: B 155462
Rejestr: Rejestr Handlu i Spółek Luksemburg;
Skład Rady Nadzorczej: brak Rady Nadzorczej
Skład Zarządu (Rady Administracyjnej): Pan Artur Górnik (Prezes Zarządu Emitenta), Pan Jacek Wolak (Doradca
Podatkowy) oraz Pani Brigitte Pochon (Adwokat)
Podstawowy przedmiot działalności: dokonywanie transakcji sekurytyzacyjnych polegających na nabywaniu ryzyk
związanych z róŜnymi klasami aktywów (głównie portfelami wierzytelności) i emitowaniu papierów wartościowych (akcji),
których wartość uzaleŜniona jest od tych ryzyk
Poziom zaangaŜowania: 100%.

3.12 Podstawowe informacje o działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej
3.12.1 Działalność Grupy
Grupa Kapitałowa KREDYT INKASO S.A. działa w branŜy zarządzania wierzytelnościami, w sektorze hurtowego obrotu
wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych. Specjalizuje się w zakupie duŜych pakietów wierzytelności uznanych przez
pierwotnych wierzycieli za trudne do odzyskania oraz w dochodzeniu ich zapłaty na własny rachunek. Model biznesu
KREDYT INKASO S.A. oparty jest na pełnym outsourcingu działań operacyjnych (dochodzenia zapłaty), które to działania
zlecane są wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym, przy czym od 2011 roku jest realizowany z przewagą
współdziałania podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta. Szczególnie istotna jest ścisła współpraca w zakresie działań
prawnych z Kancelarią Prawniczą FORUM Radca Prawny Krzysztof Piluś i S-ka spółka komandytowa. Kancelaria działa jako
pełnomocnik procesowy, podejmując wszelkie czynności prawne mające na celu odzyskanie wierzytelności kupowanych
przez KREDYT INKASO S.A. Model ten umoŜliwia zgodne z prawem nabycie roszczenia wobec dłuŜników o zwrot kosztów
dochodzenia zapłaty naleŜności. Egzekucja komornicza naleŜności moŜe być prowadzona przez co najmniej 10 lat po
uzyskaniu tytułu wykonawczego, bez moŜliwości podniesienia zarzutu przedawnienia.
Przez lata współpracy z Kancelarią Prawniczą FORUM stworzony został efektywny model prowadzenia postępowań, który wraz z dedykowanym systemem informatycznym gwarantującym pełną standaryzację i automatyzację działań – co pozwala
na eliminację kosztów stałych, takich jak call-center, rozbudowany mailing-room czy sieć windykatorów terenowych.
Outsourcing obsługi prawnej i czynności operacyjnych znacząco wpływa na wysoką efektywność działalności Emitenta.
Jakkolwiek Emitent od 2011 roku model prowadzonych postępowań opiera na współdziałaniu podmiotów z jego Grupy
Kapitałowej.
Emitent nabywa pakiety wierzytelności pochodzące przede wszystkim z tytułu niespłaconych poŜyczek i kredytów
bankowych oraz niezapłaconych faktur za usługi telekomunikacyjne, odsetek za zwłokę i kar umownych pochodzących od
operatorów telekomunikacyjnych. Pakiety wierzytelności generują przychody i przepływy pienięŜne przez wiele lat, co
powoduje niską wraŜliwość przyjętego modelu biznesowego na wahania koniunktury. Średnia wartość nominalna
wierzytelności (rozumiana jako suma naleŜności głównej oraz odsetek naliczonych do dnia zakupu) w naszym portfolio
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wynosi około 4,4 tys. zł. Dzięki duŜej ilości dłuŜników oraz znacznemu rozproszeniu kwot wierzytelności nie występuje
koncentracja ryzyka.
Emitent najdłuŜej współpracuje z Polską Telefonią Cyfrową sp. z o.o. – operatorem sieci T-Mobile. Na przestrzeni 10 lat obie
firmy zawarły umowy cesji 25 pakietów wierzytelności, na podstawie których KREDYT INKASO S.A. nabyła prawa do
dochodzenia zapłaty długu w ponad 38 tys. spraw. Do grona najwaŜniejszych kontrahentów Emitenta naleŜą równieŜ
Telekomunikacja Polska S.A., PTK Centertel sp. z o.o. – operator sieci Orange (z którymi to dokonuje transakcji od września
2007 roku) oraz Polkomtel S.A. – operator sieci Plus (pierwsza transakcja – listopad 2007).
Od chwili rozpoczęcia działalności portfolio KREDYT INKASO S.A. zostało zasilone juŜ ponad 480 tys. spraw.
Obecnie w coraz większym stopniu Emitent jest zainteresowany uczestniczeniem w transakcjach nabycia pakietów
wierzytelności z sektora bankowego. Emitent od 2010 r. uczestniczy w organizowanych przetargach na oferowane przez
banki pakiety wierzytelności uzyskując wiedzę i doświadczenie o parametrach przeprowadzanych transakcji. W bieŜącym
roku stworzył strukturę z funduszem sekurytyzacyjnym prawa polskiego i sekurytyzacyjną spółką prawa luksemburskiego
aby móc w pełni uczestniczyć w przetargach organizowanych przez banki (częsty wymóg nabycia wierzytelności przez
fundusz sekurytyzacyjny. W 2011 r. naleŜący do Grupy Emitenta I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty sfinalizował transakcję nabycia od PKO BP S.A. dwóch pakietów wierzytelności o wartości
nominalnej ponad 1 035 milionów złotych.
Model biznesowy KREDYT INKASO S.A.

Źródło: Emitent
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3.12.2

Główne rynki działalności

KREDYT INKASO S.A. prowadzi działalność w branŜy zarządzania wierzytelnościami. BranŜa ta świadczy usługi finansowe
z następujących grup:
1.

prewencyjne zarządzanie wierzytelnościami i monitoring płatności,

2.

windykacja naleŜności przeterminowanych na zlecenie (w tym takŜe na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych),

3.

obrót wierzytelnościami przeterminowanymi i windykacja na własny rachunek nabywcy.

Działalność faktoringową oraz inne usługi skupione wokół zarządzania wierzytelnościami nieprzeterminowanymi traktuje się
jako odrębną branŜę.
W ramach rynku obrotu wierzytelnościami wyodrębnić naleŜy rynek hurtowy (pakiety wierzytelności z usług powszechnych)
oraz detaliczny (pojedyncze sprawy). Oba te rynki mogą być wewnętrznie bardzo zróŜnicowane tak ilościowo jak i
przedmiotowo. Pakiety wierzytelności mogą obejmować od kilkudziesięciu spraw do kilkudziesięciu tysięcy, a wartość
pojedynczej wierzytelności moŜe się wahać od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Sprawami pojedynczymi lub
pakietami o małej łącznej wartości zainteresowane są zazwyczaj nieduŜe podmioty działające lokalnie. Organizacje o
większych zasobach, zdolne nabywać i obsługiwać pakiety o znacznej wartości, działają zwykle wyłącznie na rynku
hurtowym.
KREDYT INKASO S.A. od 2001 roku do chwili obecnej prowadzi działalność wyłącznie w sektorze hurtowego obrotu
wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych (rynek hurtowy), nabywając pakiety wierzytelności z usług powszechnych i
dochodząc ich zapłaty na własny rachunek. Spółka naleŜy do pionierów prowadzenia w Polsce biznesu o takim modelu.
Korzystamy obecnie z przewagi konkurencyjnej na tym rynku, jaką daje ścisła specjalizacja i uzyskane doświadczenie.
Ze względu na lokalizację podmiotów zbywających portfele wierzytelności, a przede wszystkim miejsce zamieszkania lub
siedzibę ich dłuŜników, Emitent prowadzi działalność na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Emitent i jego Grupa Kapitałowa funkcjonuje głównie na rynku zakupów wierzytelności konsumenckich. W ostatnich
kwartałach Grupa Kapitałowa Emitenta była równieŜ aktywna na rynku zakupu wierzytelności gospodarczych.
Docelowym klientem Grupy są podmioty świadczące usługi lub sprzedające dobra konsumpcyjne na szeroką skalę. Emitent
specjalizuje się w obsłudze pakietów wierzytelności, których dłuŜnikami są osoby fizyczne. Klientami Grupy Kapitałowej są
banki pośrednicy finansowi, operatorzy telefoniczni, operatorzy telewizji kablowych, firmy ubezpieczeniowe.

3.12.3

Rynek wierzytelności w Polsce

3.12.3.1 Rynek długu
Na wielkość rynku wierzytelności bezpośredni wpływ ma wartość nieregulowanych przez przedsiębiorstwa oraz
konsumentów zobowiązań. Wzrost akcji kredytowej w ostatnich latach oraz wzrost wartości świadczonych usług post paid
(telewizja, telefon, media) miały bezpośredni wpływ na zwiększenie ilości długów konsumenckich. W oparciu o dane IBnGR
oraz NBP obserwuje się wyraźny wzrost poziomu zadłuŜenia gospodarstw domowych w bankach. Pod koniec 2010 roku
poziom ten wyniósł niespełna 470 mld zł. Raport IBnGR wskazuje, Ŝe do 2014 roku naleŜy oczekiwać systematycznego
wzrostu wartości udzielanych przez działające w Polsce banki kredytów. Postępująca konwergencja udziału kredytów
hipotecznych i detalicznych, w tym wzrost zadłuŜenia z tytułu kart kredytowych do poziomu krajów rozwiniętych (OECD)
wpłynie na wzrost bazy kredytowej. Ta następnie stanowi zasadnicze źródło podaŜy wierzytelności trafiających na rynek
usług firm windykacyjnych.
Prognoza kredytów i innych naleŜności gospodarstw domowych wobec sektora bankowego na lata 2011 – 2014 (w
mld PLN)

Źródło: IBnGR
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Kolejnym czynnikiem wpływającym na wartość kierowanych do windykacji wierzytelności jest szkodowość portfeli. Pomiędzy
2003 a 2007 rokiem obserwowano spadek wartości zagroŜonych kredytów wobec przedsiębiorstw, przy stabilnym poziomie
niespłacanych kredytów detalicznych. Przełom miał miejsce wraz z nastaniem kryzysu finansowego. W 2009 roku pomimo
wyhamowania akcji kredytowej nastąpiło niemal podwojenie wartości nieuregulowanych kredytów licząc rok do roku.
Tendencja ta pogłębiła się w 2010 roku. Pierwsza połowa 2011 roku przyniosła zahamowania przyrostu nieregulowanych
kredytów. Wzrost szkodowości kredytów przełoŜył się na wyŜszą wartość wierzytelności bankowych kierowanych do
windykacji zewnętrznej.
Wartość nieregulowanych naleŜności bankowych od podmiotów z sektora niefinansowego (w mln PLN).

Źródło: NBP, Począwszy od stanu z 31.12.2009 prezentowane są wartości wg zmienionej definicji z PSR na zgodną z MSSF

Trzecim czynnikiem wpływającym na wartość rynku windykacji w Polsce jest skłonność wierzycieli pierwotnych do zlecania
zewnętrznej obsługi wierzytelności, bądź to w drodze inkaso, bądź poprzez sprzedaŜ portfeli wierzytelności. Na podstawie
raportu IBnGR: „czynnikiem decydującym w przyszłości o rozmiarach rynku będzie wzrastająca skłonność banków i innych
podmiotów do windykacji, która będzie przesądzać o wzroście sektora windykacyjnego”. W ostatnich latach obserwuje się
wzrost skłonności do sprzedaŜy wierzytelności przez banki, firmy telekomunikacyjne, operatorów telewizji cyfrowych oraz
ubezpieczycieli. Przykładem jest dopuszczenie do sprzedaŜy przez operatorów sieci telefonii komórkowej długów z umów
abonamentowo-prepaidowych. Rynek wierzytelności w Polsce w relacji do krajów wysoko rozwiniętych odznacza się
mniejszą skłonnością do zlecania windykacji na zewnątrz. Przyczynami są m.in. konserwatywna polityka części banków w
tym zakresie oraz krótszy okres funkcjonowania systemu gospodarki rynkowej i tym samym mniej rozwinięty system
hurtowego obrotu wierzytelnościami. Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat w Polsce nastąpił dwuipółkrotny wzrost liczby
duŜych grup finansowych współpracujących z branŜą windykacyjną (z 14 w 2003 roku do 35 w 2010 roku).
Wielkość rynku windykacji wyraŜa się zwykle wartość nominalną spraw zleconych lub sprzedanych do windykacji
zewnętrznej. PoniŜszy wykres prezentuje przedstawioną w raporcie IBnGR oszacowaną wartość rynku windykacji oraz
prognozę jego wzrostu od 2010 roku. W oparciu o szacunki DIBRE wartość rynku windykacji w 2010 roku była niŜsza od
prognozy i wyniosła 16,6 mld. IBnGR prognozuje, iŜ w 2014 roku łączna wartość rynku windykacyjnego wyniesie ponad 22
mld PLN.
Wielkość rynku windykacji w Polsce (począwszy od 2010 roku prognoza IBnGR)

Źródło: IBnGR
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Wielkość rynku pakietów wierzytelności wystawionych do sprzedaŜy w Polsce w latach 2009-2014 (w mld zł)

Źródło: IBnGR

W oparciu o wspomniane szacunki wartość działalność inkasa odpowiadała za 69% rynku wierzytelności, a zakup
wierzytelności za pozostałe 31%. Tym samym wartość sprzedanych firmom windykacyjnym wierzytelności wyniosła nieco
ponad 5 mld złotych, z czego ok. 4 mld stanowiły długi z sektora bankowego. W 2011 r. oczekiwany jest wzrost rynku zakupu
wierzytelności do 10 mld zł.
Podział rynku zakupu wierzytelności za 2009 rok wg źródła pochodzenia wierzytelności.

Źródło: IBnGR

3.12.3.2 Opis sektora hurtowego obrotu wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze hurtowego obrotu wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych
oferują podmiotom świadczącym takie usługi moŜliwość zbycia przeterminowanych wierzytelności w zamian za uzgodnioną
cenę. Transakcje mają charakter hurtowy - wierzytelności sprzedawane są całymi pakietami. Celem nabycia wierzytelności
jest zwykle przeprowadzenie ich windykacji na własny rachunek nabywcy. Rzadziej dochodzi do dalszej odsprzedaŜy
wierzytelności.
Dzięki istnieniu moŜliwości sprzedaŜy naleŜności trudnych do odzyskania przedsiębiorstwa świadczące usługi powszechne
zyskują pewność odzyskania przynajmniej części naleŜności (kwoty zapłaconej przez nabywcę). Jednocześnie świadomość
istnienia podmiotów wyspecjalizowanych w egzekwowaniu zobowiązań dłuŜników powinno motywować ich do terminowego
dokonywania płatności, co przekłada się na ogólny wzrost bezpieczeństwa i zaufania w obrocie gospodarczym.
Zbycie wierzytelności pozwala pierwotnemu dłuŜnikowi szybko uzyskać środki finansowe, które moŜe wykorzystać do
prowadzenia swojej podstawowej działalności. MoŜliwość usunięcia z bilansu wierzytelności nieregularnych ma szczególne
znaczenie dla banków, które zobowiązane są do utrzymywania minimalnego poziomu kapitałów i tworzenia rezerw na
naleŜności zagroŜone. Ponadto zbycie wierzytelności trudnych pozwala na osiągnięcie korzystnych efektów podatkowych.
Wraz ze sprzedaŜą wierzytelności następuje jednocześnie przeniesienie na nabywcę ryzyka kredytowego. Podmiot, który
świadomie prowadzi politykę sprzedaŜy naleŜności przeterminowanych, nie musi utrzymywać własnych struktur
windykacyjnych oraz samodzielnie prowadzić postępowań sądowych i egzekucyjnych. Niektóre przedsiębiorstwa dochodzą
teŜ do wniosku, Ŝe prowadzenie przez nie windykacji mogłoby niekorzystnie wpłynąć na ich wizerunek, co równieŜ motywuje
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do dokonania sprzedaŜy wierzytelności (zwykle wtedy pod uwagę brana jest wiarygodność nabywcy, przestrzeganie przez
niego prawa i dobrych praktyk, co uwaŜamy za naszą mocną stronę).
Naturalnymi sprzedawcami pakietów wierzytelności są wszystkie podmioty świadczące usługi powszechne (finansowe i
niefinansowe), za które płatność dokonywana jest z opóźnieniem (w formie rat, wystawianych okresowo rachunków itp.).
Dwie największe grupy zbywców wierzytelności to branŜa finansowa (głównie niespłacane kredyty) oraz branŜa
telekomunikacyjna (nieopłacone rachunki za usługi oraz kary za przedterminowo zerwane przez klienta umowy), ale krąg
potencjalnych kontrahentów w transakcjach cesji wierzytelności jest znacznie szerszy.

3.12.3.3 Podmioty działające w branŜy
W branŜy zarządzania wierzytelnościami działają przedsiębiorstwa o bardzo zróŜnicowanej wielkości i róŜnych przyjętych
modelach biznesowych. W Polsce działa kilkaset małych i średnich firm windykacyjnych oraz kilkanaście duŜych podmiotów
z czego tylko kilka z nich ma znaczący udział w rynku. Podmiotami konkurencyjnymi wobec KREDYT INKASO S.A. są firmy,
których istotny element działalności wiąŜe się z obrotem wierzytelnościami masowymi. Są to przede wszystkim Grupa
Ultimo, Grupa Kruk, Grupa PRESCO, Best S.A., Fast Finance S.A., EGB Investments S.A., GPM Vindexus S.A.

3.12.4

Rynek usług prawniczych w Polsce

Większość kancelarii prawnych, radców prawych, kancelarii prawno-podatkowych świadczy usługi w zakresie odzyskiwania
naleŜności na drodze sądowej. Jednak tylko niektóre zdolnesą (m.in. Kancelaria Prawnicza Forum) z uwagi na zasoby
organizacyjne, finansowe i know-how, do prowadzenia wielu spraw jednocześnie.
Jedyną skuteczną i prawnie dozwoloną formą przymusu zapłaty jest uzyskanie sądowego nakazu zapłaty i przeprowadzenie
postepowania egzekucyjnego. Wierzyciel moŜe wystąpić do sądu osobiście lub posłuŜyć się profesjonalnym pełnomocnikiem
procesowym którym moŜe być adwokat lub radca prawy. KP Forum reprezentuje wierzyciela (KREDYT INKASO S.A. i inne
podmioty z Grupy Kapitałowej) we wszystkich etapach postępowania sądowego i w postępowaniu egzekucyjnym.
Proces odzyskiwania wierzytelności hurtowych wymaga posiadania technicznych i organizacyjnych moŜliwości
umoŜliwiających obsługę prawną pakietów zawierających wiele tysięcy spraw. Na przestrzeni 10 lat działalności KREDYT
INKASO S.A. stworzony został efektywny model prowadzenia postępowań, który bazuje na dedykowanym systemie
informatycznym umoŜliwiającym pełną automatyzację działań i dostosowanie do baz danych pierwotnych właścicieli
wierzytelności. Posiadana platforma umoŜliwiła Kancelarii Prawniczej Forum na bardzo szybkie dostosowanie własnego
systemu do składania pozwów w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU).
Wskaźnikiem porównania i pozycjonowania Kancelarii Prawniczej Forum na tle zróŜnicowanego rynku moŜe być ilość
prowadzonych spraw przyjętych do realizacji i przeprowadzonych postępowań sądowych, a w szczególności w
Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym, który wymaga własnego systemu informatycznego. W bieŜącej obsłudze
prawnej (prowadzone postępowania egzekucyjne) na koniec września 2011 rokuKancelaria Prawnicza Forum obsługiwała
około 118.000 spraw (postępowania sądowe oraz egzekucyjne). Od początku br. do e-Sądu wpłynęło około 1 mln.
spraw.(źródło:Elektroniczne postępowanie upominawcze – załoŜone cele a praktyka funkcjonowania. Jakub Pawliczak,
Helsińska Fundacja Spraw Człowieka, wrzesień 2011r.)

3.12.5

Wpływ sytuacji na rynkach finansowych na przyszłość sektora

Kondycja rynku finansowego ma istotne znaczenie dla sektora hurtowego obrotu wierzytelnościami. Szczególnego
uwzględnienia przy analizie analizy otoczenia rynkowego Grupy Kapitałowej Emitenta wymagają skutki ostatniego kryzysu
finansowego.
Sytuacja na rynkach finansowych wpływa zarówno na stronę podaŜową, jak i stronę popytową oraz na rozmiar rynku
hurtowego obrotu wierzytelnościami. Wskutek kryzysu oraz wcześniejszego dynamicznego wzrostu poziomu zobowiązań
kredytowych osób fizycznych i przedsiębiorstw obserwuje się obecnie wzrost poziomu kredytów zagroŜonych. Jak pokazuje
InfoDług w swoim ostatnim raporcie z sierpnia 2011 roku, liczba dłuŜników, którzy zalegają z płatnością zobowiązań
przekroczyła juŜ 2 miliony, a niespłacone zadłuŜenie Polaków w przeciągu 12 miesięcy wzrosło aŜ o 1,62 mld PLN czyli o ok.
48% osiągając stan 32,51 mld PLN (źródło: Raport InfoDług- Sierpień 2011 r.) Część z tych długów moŜe w najbliŜszym
czasie zostać przez wierzycieli wystawiona do sprzedaŜy, generując wzrost liczby zleceń dla firm windykacyjnych. Wynika z
tego, Ŝe wzrasta liczba podmiotów, które stosują sprzedaŜ jako metodę zarządzania wierzytelnościami nieregularnymi.
SprzedaŜy posiadanych wierzytelności daje zbywcy moŜliwość natychmiastowego poprawienia płynności finansowej oraz
struktury aktywów, co w obecnej sytuacji rynkowej jest istotnym czynnikiem. Szczególne znaczenie ma to dla banków, które
zobowiązane są do utrzymywania rezerw i podwyŜszonych kapitałów związanych z obecnością w bilansie naleŜności
zagroŜonych; kryzys finansowy zwiększył równieŜ liczbę przedsiębiorstw dbających o jak najlepszą ocenę w oczach
inwestorów, poŜyczkodawców lub agencji ratingowych, a korzystnie na tę ocenę wpływa poprawienie struktury bilansu w
wyniku zbycia naleŜności przeterminowanych.
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Z punktu widzenia potencjalnych nabywców portfeli wierzytelności kryzys na rynkach finansowych przełoŜył się przede
wszystkim na utrudniony dostęp do finansowania (zarówno jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych kapitałów własnych jak i
obcych). Ocenia się, Ŝe nadal tylko cześć podmiotów z branŜy, przede wszystkim spółek publicznych, jest w stanie
skutecznie pozyskiwać środki pozwalające na realizację znaczących transakcji (wśród nich jest KREDYT INKASO S.A.).
Między innymi ta sytuacja jest motorem dla wielu uczestników rynku do przeprowadzania IPO na rynku podstawowym GPW
oraz NewConnect. Pod koniec roku 2010 oraz w pierwszej połowie 2011 r. Emitent skutecznie zrealizowałdwie publiczne
emisję akcji serii E i H, pozyskując blisko 85 mln zł. W kwietniu 2011 roku przeprowadził równieŜ emisje obligacji o wartości
nominalnej 75 mln zł. natomiast w listopadzie emisję o wartości 87 mln zł. Spodziewane jest, iŜ dzięki pozyskanym
funduszom Emitent będzie mógł w najbliŜszym czasie zwiększyć swój udział w rozwijającym się rynku hurtowego obrotu
wierzytelnościami. NaleŜy pamiętać, iŜ większa liczba zleceń wiąŜe się zapewne ze zwiększonymi zyskami, jednak wart
uwagi jest równieŜ fakt, Ŝe okres kryzysu to takŜe większa liczba trudnych spraw w portfelu wierzytelności. Trudna sytuacja
materialna konsumentów powoduje „gorsze spłacanie” wierzytelności, dlatego „kryzys jest nie tylko złotym okresem dla
branŜy windykacyjnej, ale równieŜ wyzwaniem.”(źródło: Bankier.pl -Windykacji kryzys nie straszny, DCGroup -windykacja
naleŜności, 2011-11-04 10:30)

3.13 Podstawowe informacje finansowe Emitenta
Roczne
W tys. zł
L.p.

WYBRANE DANE FINANSOWE

2008/2009
2010/2011

2009/2010

1.

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów

41 020

29 662

18 567

2.

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

14 331

10 551

6 188

3.

Zysk (strata) brutto

9 443

6 710

3 059

4.

Zysk (strata) netto

8 336

5 533

2 537

5.

Aktywa razem

268 800

145 619

126 594

6.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

55 231

46 966

38 270

7.

Zobowiązania długoterminowe

16 852

36 130

7 442

8.

Zobowiązania krótkoterminowe

38 379

10 836

30 828

9.

Kapitał własny

213 503

98 615

88 239

10.

Kapitał zakładowy

9 169

5 494

5 494

11.

Liczba akcji

9 169

5 494

5 494

12.

Wartość księgowa na jedną akcję

23,29

17,95

16,08

13.

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0,45

1,01

0,09
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Pół roczne
W tys. zł
L.p.

WYBRANE DANE FINANSOWE

2009/2010
2011/2012

2010/2011

1.

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów

21 264

19 559

13 622

2.

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

10 395

5 622

5 428

3.

Zysk (strata) brutto

7 035

3 318

3 626

4.

Zysk (strata) netto

6 715

2 965

2 941

5.

Aktywa razem

368 324

143 610

141 606

6.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

115 402

51 875

44 282

7.

Zobowiązania długoterminowe

86 132

28 054

16 797

8.

Zobowiązania krótkoterminowe

29 270

23 821

27 485

9.

Kapitał własny

252 717

91 484

97 260

10.

Kapitał zakładowy

12 937

5 494

5 494

11.

Liczba akcji

12 937

5 494

5 494

12.

Wartość księgowa na jedną akcję

19,54

16,65

17,70

13.

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0,32

1,01

0,09

Pierwszy kwartał
W tys. zł
L.p.

WYBRANE DANE FINANSOWE

2009/2010
2011/2012

1.

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów

2.

2010/2011

10 173

11 117

6 933

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

4 825

2 800

2 662

3.

Zysk (strata) brutto

2 937

1 674

1 956

4.

Zysk (strata) netto

2 981

1 403

1 583

5.

Aktywa razem

382 593

139 245

134 502

6.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

126 076

44 099

39 513
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7.

Zobowiązania długoterminowe

93 937

36 271

6 400

8.

Zobowiązania krótkoterminowe

32 139

7 828

33 113

9.

Kapitał własny

256 220

95 108

94 904

10.

Kapitał zakładowy

12 937

5 494

5 494

11.

Liczba akcji w tys. szt.

12 937

5 494

5 494

12.

Wartość księgowa na jedną akcję

19,81

17,31

17,27

13.

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0,32

nd

nd

Trzeci kwartał

W tys. zł
L.p.

WYBRANE DANE FINANSOWE

2008/2009
2010/2011

1.

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów

2.

2009/2010

10 717

7 595

4 189

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

4 483

2 084

1 407

3.

Zysk (strata) brutto

3 263

1 238

532

4.

Zysk (strata) netto

2 964

1 004

532

5.

Aktywa razem

224 913

142 687

107 064

6.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

55 290

47 175

35 667

7.

Zobowiązania długoterminowe

28 430

32 139

785

8.

Zobowiązania krótkoterminowe

26 860

15 036

34 882

9.

Kapitał własny

169 425

95 449

71 398

10.

Kapitał zakładowy

8 816

5 494

5 494

11.

Liczba akcji

8 816

5 494

5 494

12.

Wartość księgowa na jedną akcję

19,22

17,37

13,00

13.

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

1,01

0,09

0

KREDYT INKASO S.A. Propozycja Nabycia Obligacji Serii U01

39

3.14 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym,
układowym lub likwidacyjnym
Wobec Emitenta nie zostały wszczęte Ŝadne postępowania upadłościowe, układowe lub likwidacyjne.

3.15 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym,
arbitraŜowym lub egzekucyjnym
Według najlepszej wiedzy posiadanej przez Emitenta nie zostały wobec niego wszczęte Ŝadne postępowania układowe,
arbitraŜowe i egzekucyjne.

3.16 Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi,
postępowań sądowych lub arbitraŜowych
Wobec Emitenta nie toczą się Ŝadne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitraŜowe,
jakkolwiek Emitent bywa w ramach prowadzonej działalności jest stroną postępowań sądowych. Według najlepszej wiedzy
Emitenta nie ma równieŜ Ŝadnych podstaw prawnych i faktycznych, aby wystąpiły jakiekolwiek inne postępowania przed
powyŜszymi organami, które mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.
JednakŜe Emitent jako Wnioskodawca jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru
Finansowego w Warszawie w przedmiocie udzielenia zezwolenia na zarządzanie sekurytyozwanymi wierzytelnościami
funduszy sekurytyzacyjnych.
Jednocześnie Grupa prowadzi sprawy sądowe wobec swoich dłuŜników w ramach podstawowej działalności.

3.17 Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec
posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności
z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej
Na dzień 30 września 2011 roku łączna wartość zobowiązań Emitenta wynosiła 114 392 tys. zł, z czego 86 395 tys. zł
stanowiły zobowiązania długoterminowe, a 27 997tys. zobowiązania krótkoterminowe.
Na dzień 30 września 2011 roku łączna wartość zobowiązań Grupy Emitenta wynosiła 115 402 tys. zł, z czego 86 132 tys. zł
stanowiły zobowiązania długoterminowe, a 29 270tys. zobowiązania krótkoterminowe.
Emitent posiadał zobowiązania finansowe w postaci:
•

zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 107 319 tys. zł,

•

zobowiązań z tytułu umów leasingu w wysokości 349 tys. zł.
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Grupa Emitenta posiadała zobowiązania finansowe w postaci:
•

zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 107 319 tys. zł,

•

zobowiązań z tytułu umów leasingu w wysokości 349 tys. zł.

W dniu 30 listopada 2011 roku, Emitent przeprowadził emisję 3,5 letnich obligacji serii S04 o wartości 69 mln zł oraz emisję 5
letnich obligacji serii S05 o wartości 18 mln zł.
W dniu 7 grudnia 2011 roku Emitent dokonał wykupu obligacji serii O o wartości 9,2 mln zł.
PoniŜsza tabela przedstawia strukturę terminową zapadalności obligacji, z uwzględnieniem emisji obligacji serii S04 oraz
S05 oraz wykupu obligacji serii O na dzień 16 grudnia 2011 roku. Dane wyraŜono w nominalnej wartości emisji obligacji.

Kwota zadłuŜenia (w tys. zł)

ZadłuŜenie z tytułu obligacji

do 1 roku

Od 1 roku do 3 lat

od 1 roku do 5 lat

od 5 do 10 lat

12000

69000

102000

Brak

3.18 Zobowiązania pozabilansowe Emitenta oraz ich struktura w podziale czasowym
i rodzajowym
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (pozabilansowe)
przypadające na okres
Zobowiązania z tytułu zawartych umów najmu lokali biurowych
do 1 roku

od 1 roku do 5 lat

od 5 do 10 lat

wynajem lokalu w Zamościu - biuro Spółki

191

763

954

wynajem lokalu w Warszawie –siedziba Spółki

339

1 357

1 697

3.19 Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na
wyniki z działalności gospodarczej
W okresie objętym ostatnim sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły Ŝadne nietypowe zdarzenia lub okoliczności mające
wpływ na wyniki działalności gospodarczej Emitenta.

3.20 Osoby zarządzające i nadzorujące
Na dzień sporządzenia Propozycji Nabycia:
- w skład Zarządu Emitenta wchodzili:
Artur Maksymilian Górnik - Prezes Zarządu
w Kredyt Inkaso S.A. od 2001 r.
Pan Artur Górnik posiada wykształcenie wyŜsze prawnicze, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskał tytuł magistra. Ukończył podyplomowe Studium Prawa Internetu w Instytucie Prawa
Własności Intelektualnej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz
program MBA w WyŜszej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego w Warszawie.
Ukończył wiele kursów i szkoleń m.in.:
•

Corporate Credit Rating Analysis (Moody's Analytics, Londyn)

•

Financing Corporate Acquisitions (Fitch, Londyn)

•

Dokumentacja cen transferowych (Wolters Kluwer).

•

Interpretacja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - problemy praktyczne (KiK);
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•

Obowiązki informacyjne spółek publicznych oraz znaczne pakiety akcji (Studium Europejskie);

•

Ceny transferowe (BDO Polska);

•

Sporządzanie sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla biegłych rewidentów (Rewiks);

•

Rekrutacja i selekcja personelu w nowoczesnym przedsiębiorstwie (KIG);

•

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie (KIG);

•

Insights & Team dynamice - szkolenie i akredytacja (Tracy College Int.);

•

Budowa i wykorzystanie nowoczesnego systemu ocen pracowniczych (KIG);

•

Zarządzanie przez jakość - Total Quality Management (KIG);

•

Team building - budowanie zespołów (KIG);

Sławomir Ćwik - Wiceprezes Zarządu
w Kredyt Inkaso S.A. od 2001 r.
Pan Sławomir Ćwik posiada wykształcenie wyŜsze prawnicze, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskał tytuł magistra. Ukończył podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie oraz program MBA w WyŜszej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego w
Warszawie.
Ukończył wiele kursów i szkoleń m.in.:
•

Prawo wekslowe (KIG),

•

Windykacja naleŜności (Infor S.A.),

•

Podatkowe aspekty obrotu wierzytelnościami (CEiDP),

•

Prawo bankowe (KiG),

•

Windykacja wierzytelności (Profesja Consulting).

- w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzili:

Sylwester Bogacki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
w Kredyt Inkaso S.A. od 2007 r.
Pan Sylwester Bogacki posiada wykształcenie wyŜsze, jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,
gdzie uzyskał tytuł magistra Zarządzania i Marketingu. Ukończył Lubelską Szkołę Biznesu Sp. z o.o. w Lublinie/Universitet of
Central Lancaschire - 11.1998-07.2000 r. studia podyplomowe Master of Business Administration, tytuł MBA nadany przez
Universitet of Central Lancaschire w Wielkiej Brytanii oraz WyŜszą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona
Koźmińskiego w Warszawie - studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw.
Pan Sylwester Bogacki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Kredyt Inkaso S.A.

Ireneusz Andrzej Chadaj - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
w Kredyt Inkaso S.A. od 2001 r.
Pan Ireneusz Andrzej Chadaj posiada wykształcenie wyŜsze, jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie gdzie uzyskał
tytuł magistra inŜyniera. Ukończył Międzywydziałowe Studium Nauczycielskie przy Akademii Rolniczej w Lublinie oraz
program MBA w WyŜszej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył wiele
kursów i szkoleń dla przedsiębiorców i członków Rad Nadzorczych.
Pan Ireneusz Chadaj, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Kredyt Inkaso S.A.
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Tomasz Filipiak - Sekretarz Rady Nadzorczej
w Kredyt Inkaso S.A. od 2009 r.
Makler, posiadający licencję od października 1994 roku, w latach 1991-1996 studiował na Uniwerystecie Łódzkim kierunek
Finanse i Bankowość. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako analityk jak i zarządzający aktywami w takich instytucjach
jak: HSBC G & A Securities Polska S.A., Dom Maklerski BOS S.A., Pioneer PTE S. A., Millenium TFI S.A., DWS TFI S.A..
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach nadzorczych spółek.
Pan Tomasz Filipiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Kredyt Inkaso S.A.

Agnieszka Buchajska - Członek Rady Nadzorczej
w Kredyt Inkaso S.A. od 2001 r.
W latach 2000-2005 studiowała w WyŜszej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Zamościu. Praktykę Ŝycia
gospodarczego poznała prowadząc własną działalność gospodarczą. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy
w organach nadzorczych spółek.
Pani Agnieszka Buchajska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Kredyt Inkaso S.A

Marek Gabryjelski - Członek Rady Nadzorczej
w Kredyt Inkaso S.A. od 2011 r.
Pan Marek Gabryjelski posiada wykształcenie wyŜsze, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na
wydziale Finansów i Bankowości gdzie uzyskał tytuł magistra .
Pan Marek Gabryjelski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Kredyt Inkaso S.A.

Robert Gajor - Członek Rady Nadzorczej
w Kredyt Inkaso S.A. od 2011 r.
Pan Robert Gajor posiada wykształcenie wyŜsze, jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie
uzyskał tytuł magistra Zarządzania i Marketingu.
Pan Robert Gajor nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Kredyt Inkaso S.A.

3.21 Podstawowe dane o strukturze kapitału, akcjonariusze
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.936.509,00 (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięć
00/100) złotych i dzieli się na 12.936.509 (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięć) akcji
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty kaŜda, w tym:
1)

3.745.000 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

2)

1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

3)

499.000 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

4)

322.009 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

5)

3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

6)

352.971 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

7)

3.767.529 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na
okaziciela serii H.

Całość kapitału zakładowego Spółki został opłacona.
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Struktura akcjonariatu Emitenta według stanu na dzień 19 grudnia 2011 r.
L.P

Posiadacz akcji

1.

Agnieszka Buchajska za pośrednictwem podmiotów zaleŜnych

4.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

2.

liczba akcji

% głosów na WZA

3026419

23,39%

1 597 317

12,35%

Pioneer Pekao Investment Management S.A

917821

7,09%

3.

Aviva Inwestors Poland SA

803 000

6,21%

5.

Dekra Holdings Limited

821 218

6,35%

6.

Artur Górnik wraz z podmiotami zaleŜnymi

701 389

5,42%

7.

Monika Chadaj

515 515

3,98%

8.

Sławomir Ćwik

379 881

2,94%

9.

Pozostali akcjonariusze

4 173 949

32,26%

Źródło: Emitent
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4.

CZYNNIKI RYZYKA

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących Obligacji potencjalni inwestorzy powinni dokładnie
przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniŜej i inne informacje zawarte w niniejszej Propozycji Nabycia. KaŜde z
omówionych poniŜej ryzyk moŜe mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju spółki, co
z kolei moŜe mieć negatywny wpływ na cenę Obligacji lub prawa Obligatariuszy wynikające z Obligacji, w wyniku czego
mogą oni stracić część lub całość zainwestowanych środków.
Inwestorzy powinni mieć świadomość, Ŝe ryzyka przedstawione poniŜej mogą nie być jedynymi ryzykami, na jakie naraŜone
są Emitent i Grupa. Mogą istnieć jeszcze inne czynniki ryzyka, które zdaniem Spółki nie są obecnie istotne lub których
Spółka, na dzień sporządzenia Propozycji Nabycia, nie zidentyfikowała, a które mogą wywołać skutki, o których mowa
powyŜej.

4.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem makroekonomicznym i prawnym oraz
konkurencją
4.1.1

Ryzyko pogorszenia sytuacji makroekonomicznej

Wysokość przychodów uzyskiwanych przez Emitenta jest uzaleŜniona od przychodów uzyskiwanych przez dłuŜników i
posiadanego przez nich majątku. W sytuacji ogólnego pogorszenia sytuacji gospodarczej obserwuje się zmniejszenie
dochodów jednostek a tym samym osłabienie ich zdolności do regulowania swoich zobowiązań, w tym równieŜ wobec
Emitenta. Dopóki w gospodarce występują cykle lepszej i gorszej sytuacji makroekonomicznej, to nie jest szczególnie
niebezpieczne, poniewaŜ w okresie pogorszenia sytuacji w gospodarce zwiększa się wolumen wierzytelności trudnych, które
mogą być nabyte na korzystniejszych warunkach i które mogą być następnie odzyskiwane w kolejnych cyklach poprawy
sytuacji makroekonomicznej. MoŜe jednak mieć miejsce sytuacja długotrwałego pogorszenia sytuacji makroekonomicznej i
wówczas Emitent moŜe osiągać zmniejszone przychody co miałoby wpływ na wynik finansowy.

4.1.2

Ryzyko niskiej stopy odsetek ustawowych

Pod koniec 2008 roku nastąpiła zmiana odsetek ustawowych. Początkowa stawka (11,5%) wprowadzona Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 13 października 2005 roku (Dz. U. Nr 201, poz.1662) została od dnia 15 grudnia 2008 roku
podniesiona do 13% (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2008 r. Nr 220, poz. 1434). PodwyŜka stopy odsetek ustawowych była
wynikiem znacznego wzrostu podstawowych stóp procentowych NBP oraz stóp rynkowych w latach 2007 i 2008.
Wysokość odsetek ustawowych bezpośrednio przekłada się na osiągane przez Kredyt Inkaso SA przychody z odsetek od
przeterminowanych wierzytelności. Pod koniec 2008 roku rozpoczął się proces szybkiego obniŜania stóp procentowych
przez Radę Polityki PienięŜnej. Nie jest wykluczone, Ŝe równieŜ Rada Ministrów ustali w związku z tym niŜsze odsetki
ustawowe.
Obserwacje historyczne pokazują, Ŝe zmiany stóp odsetek ustawowych często nie nadąŜają za zmianami zachodzącymi na
rynkach finansowych. W interesie Emitenta leŜy, aby poziom stóp ustawowych był jak najwyŜszy, jednak jako ryzyko Spółka
identyfikuje przede wszystkim potencjalną moŜliwość zmian niedostosowanych do realiów rynkowych.

4.1.1 Ryzyko związane z nieprecyzyjnymi uregulowaniami prawno – podatkowymi kwestii
obrotu wierzytelnościami
Ze względu na częste zmiany przepisów podatkowych i zmienną interpretację przepisów podatkowych Emitent jest naraŜony
na negatywne skutki powyŜszych zmian.
Z chwilą przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Wspólnot Europejskich i dokonania implementacji dorobku prawnego Unii
Europejskiej zostało wyeliminowane w znacznym stopniu ryzyko w zakresie interpretacji i zmian postanowień ustawy o
podatku od towarów i usług, który to podatek nie moŜe być ustalany przez Państwo Członkowskie w sposób sprzeczny z
postanowieniami dyrektyw w sprawie podatku VAT.
W jednej ze spraw toczących się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, ale nie dotyczącej Emitenta, postanowieniem
z dnia 15 września 2010 roku, sąd ten przedstawił do rozpoznania składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu
Administracyjnego następujące zagadnienie prawne budzące powaŜne wątpliwości: „czy nabycie wierzytelności pienięŜnej w
celu windykacji na podstawie umowy przelewu, określonej w art. 509 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku. –
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest usługą ściągania długów w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 43 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w związku z
pozycją 3 pkt 5 załącznika nr 4 do tej ustawy?". Pytanie to pomimo, Ŝe zadane w stanie prawnym obowiązującym przed 1
stycznia 2011 roku, pozostaje nadal aktualne (sygn. akt I FPS 4/10).
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w dniu 27 października 2011 r. wydał orzeczenie w trybie prejudycjalnym
z zapytania złoŜonego przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 17 lutego 2010 roku – sprawa Finanzamt Essen-NordOst
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przeciwko GFKL Financial Services AG (C-93/10). Trybunał przesądził, Ŝe w sytuacji, gdy cesjonariusz wierzytelności nie
otrzymuje Ŝadnego wynagrodzenia od cedenta, sama róŜnica między wartością nominalną cedowanych wierzytelności a
cena ich sprzedaŜy nie stanowi wynagrodzenia za tego rodzaju usługę, lecz odzwierciedla rzeczywistą ekonomiczną wartość
owych wierzytelności w chwili sprzedaŜy, która jest uzaleŜniona od wątpliwych perspektyw na ich spłatę i zwiększonego
ryzyka niewypłacalności dłuŜników. W konsekwencji, taka sprzedaŜ wierzytelności nie jest odpłatną usługą opodatkowaną
VAT. Orzeczenie Trybunału oznacza, Ŝe nabycia portfela wierzytelności za cenę poniŜej nominalnej, odzwierciedlającą jego
rzeczywistą wartość mogą być opodatkowane podatkiem PCC.
Ze względu na istotność zagadnienia Emitent będzie na bieŜąco obserwował zarówno dalsze ewentualne nowelizacje
przepisów jak i zmiany w orzecznictwie, w tym w szczególności toczące się przed NSA postępowanie w sprawie sygn. akt I
FPS 4/10.

4.1.2

Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych

Od kilku lat na rynku firm zajmujących się obrotem wierzytelnościami mogliśmy obserwować wyodrębnianie się podmiotów o
liczącej się pozycji na rynku z jednoczesnym zjawiskiem wycofywania się podmiotów słabszych1.
Bardziej znane podmioty, które działają na naszym rynku, w zdecydowanej większości zostały dokapitalizowane
w poprzednich latach przez inwestorów zewnętrznych, głównie przez fundusze private equity i venture capital.
Przedsiębiorstwa te w znacznej mierze działają w segmencie windykacji na zlecenie lub obsługują fundusze
sekurytyzacyjne2.
Emitent jest w stanie skutecznie konkurować z innymi podmiotami w zakresie doświadczenia (pierwsze transakcje na rynku
realizowane były 10lat temu), reputacji i osiąganych wyników. Portfel wierzytelności jest istotnym czynnikiem
uniezaleŜniającym Emitenta od krótkoterminowych wahań popytu i podaŜy pakietów wierzytelności, a takŜe działań
konkurencyjnych wpływających na poziom cen.
Na polskim rynku zakupów wierzytelności na własny rachunek funkcjonuje kilka znaczących podmiotów, m.in. Ultimo Sp. z
o.o., w tym równieŜ spółki publiczne - Kruk S.A., Best S.A. oraz PRESCO S.A., której debiut nastąpił 29lipca 2011 roku.
Istnieje ryzyko pojawienia się nowych konkurentów, budujących swoją własną historię spłacalności pakietów.Mogłyby to
wywołać zmiany na rynku obrotu wierzytelnościami i negatywnie wpłynąć na poziom cen. Jednocześnie byłby to
zdecydowany bodziec do rozwoju rynku w nowych kierunkach.

4.1.3

Ryzyko związane z masową obsługą dłuŜników będących osobami fizycznymi

Ze względu na charakter działalności prowadzonej przez Emitenta na znaczną skalę przetwarzane są dane osobowe.
Przetwarzanie danych osobowych przez Grupę Kapitałową Emitenta musi być dokonywane w sposób zgodny z przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych. Nie moŜna wykluczyć, Ŝe pomimo stosowania środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, dojdzie do naruszenia obowiązków prawnych
w tym zakresie, w szczególności do ujawnienia danych osobowych osobom nieupowaŜnionym. W przypadku naruszenia
przepisów prawnych związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności ujawnienia danych osobowych w sposób
niezgodny z prawem, Emitent moŜe być naraŜony na zastosowanie sankcji karnych lub sankcji administracyjnych.
Bezprawne ujawnienie danych osobowych moŜe równieŜ skutkować dochodzeniem roszczeń o naruszenie dóbr osobistych,
jak równieŜ negatywnie wpłynąć na wizerunek Emitenta.
W dniu 19 lipca 2010 roku weszła w Ŝycie ustawa z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu
grupowym (Dz. U. z 2010 r., Nr 7, poz. 44). Ustawa dała moŜliwość dochodzenia w jednym postępowaniu roszczeń jednego
rodzaju, przez co najmniej 10 osób, opartych na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej (postępowanie grupowe).
Ustawa ma zastosowanie w sprawach o roszczenia o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z czynów niedozwolonych, z wyłączeniem roszczeń o ochronę dóbr
osobistych. Ustawa słuŜy uproszczeniu dochodzenia roszczeń przez konsumentów, a jej postanowienia podyktowane są
względami ekonomii procesowej. Wytoczenie powództwa zbiorowego mogłoby naruszyć reputację Grupy Kapitałowej
Emitenta lub poszczególnych spółek zaleŜnych bez względu na to, czy wszczęte sprawy byłyby uzasadnione i jaki byłby ich
ostateczny wynik. Do chwili obecnej takie powództwo zbiorowe nie zostało wytoczone i według wiedzy Emitenta, nie istnieją
przesłanki do jego wytoczenia.
Ponadto ze względu na charakter prowadzonej działalności Emitent jest potencjalnie naraŜony na ryzyko stwierdzenia przez
Prezesa UOKiK, Ŝe działania podejmowane w szczególności w stosunku do dłuŜników będących osobami fizycznymi
naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Stwierdzając istnienie takich praktyk lub podejmowanie takich działań, Prezes
1
2

Forbes – 02/2010r.: „Gorzkie Ŝniwa”
Puls Biznesu Dodatek – 10.05.2010r.: „Nie będzie rewolucji, będzie ewolucja”
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UOKiK moŜe nakazać zaprzestanie ich stosowania, a takŜe nałoŜyć karę pienięŜną. Do chwili obecnej nie toczyły się w
stosunku do Emitenta Ŝadne postępowania w sprawie podejrzenia naruszenia przez nas zbiorowych interesów
konsumentów.

4.2 Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta
4.2.1
Ryzyko niewłaściwej wyceny oferowanych do sprzedaŜy pakietów wierzytelności
Obecnie Emitent nabywa przede wszystkim pakiety wierzytelności nieregularnych od firm telekomunikacyjnych oraz banków.
Są to w przewaŜającej części naleŜności od konsumentów. Ostateczna cena oferowana przez rynek za wystawione do
sprzedaŜy pakiety wierzytelności jest uzaleŜniona od szeregu czynników, takich jak m.in.:
1) rodzaj (status prawny, cechy osobowe) dłuŜnika,
2) parametry długu,
3) tytuł zobowiązania,
4) etap „Ŝycia” długu,
5) czynności windykacyjne podejmowane przed sprzedaŜą,
6) siła konkurencji.

Rozwój rynku w ostatnim czasie powoduje, Ŝe zwiększa się róŜnorodność parametrów oferowanych pakietów wierzytelności.
Ze względu na to, Ŝe kaŜdy oferowany do sprzedaŜy pakiet wierzytelności jest odmienny, istnieje ryzyko niewłaściwej oceny
jego wartości (proces oceny jest procesem oceny statystycznej i eksperckiej). NaleŜy mieć na względzie, Ŝe proces
odzyskiwania naleŜności z zakupionych przez Emitenta wierzytelności jest na ogół rozciągnięty w czasie. Brak moŜliwości
odzyskania większej części naleŜności w określonym czasie moŜe mieć wpływ na rentowność. Przy większym błędzie w
wycenie nabywanych wierzytelności odzyskana kwota moŜe nie pokryć kosztów zakupu danego pakietu wierzytelności i
kosztów operacyjnych dochodzenia naleŜności.

4.2.2

Ryzyko niewłaściwej wyceny nowych rodzajowo pakietów wierzytelności

Emitent jest nadal zainteresowany podjęciem współpracy z nowymi kontrahentami w zakresie nabywania pakietów
wierzytelności z usług powszechnych, takŜe z innych branŜ niŜ telekomunikacyjna i bankowa. Emitent moŜe posiadać
mniejsze doświadczenie w wycenie nowych rodzajowo pakietów wierzytelności aniŜeli podmioty konkurencyjne, które
związki biznesowe z tymi branŜami nawiązały wcześniej. Dlatego przy rozpoczynaniu współpracy z podmiotami z innych
branŜ niŜ telekomunikacja i proponowaniu cen za oferowane wierzytelności Emitent moŜe niewłaściwie ocenić wartość
kupowanego pakietu wierzytelności.

4.2.3

Ryzyko niekorzystnych lub niezrealizowanych przejęć

Dla przyspieszenia rozwoju Emitent rozwaŜa moŜliwość dokonania przejęć innych podmiotów w branŜy. W ten sposób
Emitent mógłby wstąpić w istniejące związki biznesowe, uzyskać dodatkową wiedzę i doświadczenie oraz jednorazowo
wstąpić w prawa wierzyciela w większej ilości spraw. Ponadto mógłby uzyskać wiedzę i doświadczenie w innych modelach
biznesu w zakresie obsługi wierzytelności. Celem Kredyt Inkaso SA jest takŜe rozwój działalności na nowych rynkach (takŜe
poza RP).
Mimo dokonania uprzednich analiz istnieje ryzyko, Ŝe przejęty podmiot nie zapewni uzyskania oczekiwanych korzyści.
Emitent moŜe napotkać na trudności we wdroŜeniu w przejętym podmiocie swoich standardów, systemów kontroli i
systemów informatycznych i moŜe nie uzyskać oczekiwanych efektów synergii. Przejęte wraz z nowym podmiotem
wierzytelności mogą się okazać mniej wartościowe, a wiedza i doświadczenie posiadane przez ten podmiot mogą się okazać
juŜ nam znane lub niemoŜliwe do wykorzystania. TakŜe istniejące relacje z kontrahentami tego podmiotu mogą ulec
pogorszeniu, jak teŜ moŜe się okazać post factum, Ŝe Emitent mógł je nawiązać bezpośrednio bez konieczności
dokonywania przejęć.
MoŜe się równieŜ okazać, Ŝe na niektóre z transakcji przejęć Emitent będzie musiał uzyskać zgodę Prezesa UOKiK lub
innego właściwego organu ochrony konkurencji. Istnieje ryzyko, iŜ Prezes UOKiK lub inny właściwy organ ochrony
konkurencji uzna, Ŝe jedna lub kilka z ewentualnych planowanych przez Emitenta transakcji stanowi zagroŜenie dla
interesów konsumentów lub konkurencji i wyda decyzje zabraniające koncentracji albo obwaruje decyzje warunkami
niekorzystnymi, skutkującymi koniecznością renegocjacji bądź nawet odstąpienia od ewentualnej transakcji.
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Ponadto, Prezes UOKiK lub inny organ ochrony konkurencji jest uprawniony do wydania decyzji stwierdzającej, Ŝe dany
przedsiębiorca jest uczestnikiem porozumienia, którego celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji. Prezes UOKiK lub
inny organ ochrony konkurencji moŜe równieŜ zarzucić przedsiębiorcom posiadającym pozycję dominującą na rynku jej
naduŜywanie. Stwierdzając podejmowanie takich działań, Prezes UOKiK lub inny organ ochrony konkurencji moŜe nakazać
zaprzestanie ich stosowania, a takŜe nałoŜyć karę pienięŜną.

4.2.4

Ryzyko braku nowych zakupów pakietów wierzytelności.

Emitent jest zainteresowany nabywaniem nowych pakietów wierzytelności, poniewaŜ pozwolą one w przyszłości zwiększać
przychody i osiągany zysk. Jednak ze względu na działalność firm konkurencyjnych lub ze względu na zmianę sposobu
postępowania przez zbywców wierzytelności moŜe być naraŜony na ryzyko trudności w nabywaniu nowych, interesujących
pakietów wierzytelności. W obecnej sytuacji gospodarczej ograniczeniem w nabywaniu kolejnych pakietów wierzytelności
mogą być ograniczenia w dostępie do kapitału. TakŜe sytuacja odwrotna, gdzie Emitent pozyska kapitał, a nie zostanie on
wykorzystany na inwestycje w pakiety wierzytelności rodzi ryzyko ponoszenia kosztów kapitału bez czerpania z niego
poŜytku. Sytuacja ta byłaby istotnym zagroŜeniem w przypadku długoterminowego braku nowych zakupów. Obecnie nawet
w przypadku krótkoterminowej przerwy w nabywaniu wierzytelności przychód i zyski winny się zwiększać w oparciu o pakiety
wierzytelności zakupione w ostatnim roku obrotowym i latach poprzednich. Jednak w dłuŜszej perspektywie czasowej rozwój
Spółki moŜe być spowolniony, jeśli cyklicznie nie będą następowały zakupy nowych pakietów wierzytelności.

4.2.5

Ryzyko przestoju w działalności

Działalność Emitenta uzaleŜniona jest od wykorzystywania zaawansowanych i dedykowanych systemów informatycznych,
choć – co naleŜy podkreślić – jest stosunkowo niewraŜliwa na krótkotrwałe przerwy działania (do kilku godzin). W sytuacji
utraty urządzeń, oprogramowania lub danych Emitent byłby naraŜony na przestój w działalności operacyjnej i nie wypełnianie
bieŜących obowiązków. Ze względu na przestój w obsługiwaniu posiadanych wierzytelności byłby teŜ naraŜony na
nieznaczne zmniejszenie wpływów w chwili przestoju oraz na zmniejszenie wpływów w przyszłości, gdyby nie było moŜliwe
szybkie usunięcie skutków przestoju. W zaleŜności od powodu przestoju Emitent moŜe być naraŜony na poniesienie
dodatkowych kosztów przywrócenia jego działania.

4.2.6

Ryzyko związane z rozwojem technologii

Działalność Emitenta oparta jest na wykorzystywaniu nowych rozwiązań w zakresie sprzętu komputerowego,
oprogramowania i systemów telekomunikacyjnych. Są to czynniki decydujące o konkurencyjności i rentowności działalności.
Szczególnego znaczenia nabiera ten fakt w chwili, gdy wielkość portfela wierzytelności rosnąć będzie w sposób istotny.
Emitent jest naraŜony na ryzyko, Ŝe nie będzie przygotowany do istotnych zmian technologicznych w przyszłości, a inne
podmioty, które wprowadzą lepsze rozwiązania technologiczne, będą bardziej konkurencyjne. Z tego względu Emitent stale
rozwija posiadany system informatyczny i zamierza w przyszłości zwracać uwagę na dokonujące się zmiany. PoniewaŜ
jednak zmiany w nowych technologiach zachodzą bardzo szybko, to moŜe się okazać, Ŝe posiadane zasoby sprzętowe i
oprogramowanie będą niewystarczające i konieczne będzie zakupienie nowych, co wpłynie na wysokość kosztów
działalności.
Ponadto rozwój technologii teleinformatycznych we wszystkich sferach Ŝycia gospodarczego powoduje niedobór na rynku
wykwalifikowanych informatyków lub innych specjalistów, co wprost przekłada się na koszty ich pracy. Konieczność
zatrudnienia dodatkowych programistów w związku z rozwojem posiadanych systemów informatycznych lub wzrost ich
wynagrodzeń moŜe wpłynąć na zwiększenie kosztów związanych z tym działem.

4.2.7

Ryzyko wprowadzenia ograniczeń w sprzedaŜy wierzytelności

Działalność prowadzona przez Emitenta jest uzaleŜniona od moŜliwości nabywania pakietów wierzytelności zbywanych
przez pierwotnych wierzycieli. Hipotetyczne wprowadzenie zakazu zbywania wierzytelności przez pierwotnych wierzycieli lub
znaczące ograniczenie tej moŜliwości miałoby istotny wpływ na podstawową działalność Emitenta.
W stosunku do wierzytelności wobec konsumentów miały miejsce próby ograniczenia zbywania wierzytelności przez
pierwotnych wierzycieli podejmowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wespół z Prezesem
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W oparciu o opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydał w przeszłości szereg decyzji, którymi zakazał nabywcom
wierzytelności przetwarzania danych osobowych dłuŜników, a tym samym uniemoŜliwiał wykonywanie praw z nabytych
wierzytelności. W wyniku zaskarŜenia decyzji problem rozpatrywany był przez Naczelny Sąd Administracyjny, który w
orzeczeniach z dnia 16 grudnia 2004 roku (sygnatura akt OSK 829/2004) i z dnia 6 czerwca 2005 roku (sygnatura akt I OPS
2/2005) potwierdził moŜliwość zbywania wierzytelności konsumenckich.
Ograniczenia w zakresie zbywania wierzytelności mogą wystąpić w wyniku działań dotychczasowych zbywców pakietów
wierzytelności. MoŜe to mieć miejsce w sytuacji, gdyby zbywcy uznali, Ŝe ceny osiągane ze zbycia wierzytelności są zbyt
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niskie (obniŜenie cen moŜe być wynikiem kłopotów z finansowaniem zakupów wskutek sytuacji na rynkach finansowych) i
lepiej jest prowadzić proces windykacji samodzielnie niŜ dokonać zbycia wierzytelności trudnych.

4.2.8

Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników

Czynnikiem niezbędnym dla działalności i rozwoju Emitenta jest wiedza i doświadczenie wysoko wykwalifikowanych
pracowników i zarządzających. PowyŜsze jest charakterystyczne dla przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności są
usługi finansowe.
Istnieje ryzyko, iŜ utrata kluczowych pracowników (współpracowników) moŜe wpłynąć krótkoterminowo na efektywność
działania Grupy. Konkurencja na rynku pracodawców moŜe takŜe zwiększyć ponoszone koszty pracy, co w efekcie wpłynie
na wyniki finansowe.
Szybki rozwój wymaga takŜe zatrudniania wysoko kwalifikowanych kadr, co przy ograniczonej liczbie osób z wysokimi
kwalifikacjami moŜe spowodować trudności z pozyskaniem kadr, a co za tym idzie spowolnienie tempa wzrostu.
Ponadto na poziom ryzyka wpływa fakt nie wywiązania się przez Emitenta z ustalonego umownie z Członkami Zarządu
zobowiązania Spółki do opracowania i wdroŜenia programu motywacyjnego.

4.2.9

Ryzyko braku moŜliwości pozyskania kapitału w przyszłości w wyniku sytuacji na
rynku finansowym.

Sytuacja na rynkach finansowych w ostatnich latach okresowo utrudniała wykorzystanie części dróg pozyskania kapitału dla
dalszego rozwoju działalności, a w szczególności kapitału własnego poprzez kolejną emisję akcji. TakŜe pozyskiwanie
kapitału dłuŜnego przez branŜę inwestycji w wierzytelności było utrudnione. Obecnie sytuacja na rynkach finansowych
wydaje się być niepewna i naleŜy sądzić Ŝe dostęp do finansowania udziałowego jak i dłuŜnego moŜe być utrudniony.
Istnieje teŜ ryzyko, Ŝe ewentualny wzrost rynkowych stóp procentowych w Polsce przyczyni się do wzrostu ponoszonych
przez Emitenta bieŜących kosztów finansowych (wyemitowane obligacje oparte są prawie wyłącznie o zmienne stopy
procentowe).

4.2.10

Ryzyko niewydolności wymiaru sprawiedliwości i egzekucji komorniczej

Działalność prowadzona przez Emitenta opiera się przede wszystkim na korzystaniu z drogi postępowania sądowego przed
sądami powszechnymi i wykorzystywaniu egzekucji komorniczej. Z tego względu istotne jest usprawnianie procedur
postępowania przed sądami powszechnymi, które mają za zadanie przyspieszenie postępowania sądowego.
Działania podejmowane przez kolejnych Ministrów Sprawiedliwości i zwiększanie nakładów inwestycyjnych na wymiar
sprawiedliwości pozwalają stwierdzić, iŜ w poprzednich latach systematycznie skracał się okres oczekiwania na uzyskanie
tytułu wykonawczego. Obecnie istnieje ryzyko, Ŝe w wyniku dokonanych cięć budŜetowych i zmniejszenia budŜetu wymiaru
sprawiedliwości ulegną zwiększeniu zaległości sądów w wykonywaniu czynności związanych z wniesionymi pozwami
(wysyłanie korespondencji, wydawanie tytułów wykonawczych, zwroty naleŜnych opłat). W sytuacji nieuzasadnionej zwłoki
ze strony Sądu w rozstrzygnięciu sporu stronie przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi i moŜliwość uzyskania
odszkodowania za nierozpatrzenie przez Sąd sprawy w rozsądnym terminie. W dniu 1 maja 2009 roku weszła wŜycie
nowelizacja ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie praw strony do rozpoznania sprawy w
postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, która wprowadza minimalną kwotę odszkodowania w wysokości 2 tys.
PLNw kaŜdym przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej przewlekłości postępowania. Tendencją pozytywną jest, Ŝe
sądownictwo w coraz szerszym stopniu wykorzystuje techniki informatyczne.
W związku z istotnym zwiększeniem liczby prowadzonych spraw i kierowanych pozwów o zapłatę Emitent jest naraŜony na
opóźnienia w uzyskaniu tytułów wykonawczych. W dniu 9 stycznia 2009 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 26 poz. 156) umoŜliwiającą składanie pozwów
drogą elektroniczną, co w załoŜeniach ma przyczynić się do przyspieszenia postępowania sądowego. Postępowanie
egzekucyjne na razie pozostaje w dotychczasowym kształcie. Nowa procedura obowiązuje od początku 2010 roku. Przy
załoŜonej metodologii pracy e-sądu i pierwszych efektach jego pracy naleŜy oczekiwać, Ŝe sprawy zostaną rozpatrzone
znacznie szybciej niŜ w tradycyjnych sądach i zostaną doręczone stronom nakazy zapłaty a następnie Emitent uzyska tytuły
wykonawcze.

4.2.11

Ryzyko nieuzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie
sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego

Emitent zamierza w swej działalności świadczyć usługi zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu
sekurytyzacyjnego, w szczególności na rzecz Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty. Zgodnie z postanowieniami art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o Funduszach inwestycyjnych (Dz.
U. 2004 Nr 146 poz. 1546, z późniejszymi zmianami) do zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu
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sekurytyzacyjnego wymagane jest uprzednie uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. W dniu 12 sierpnia 2011
r. Emitent wystąpił o uzyskanie takiego zezwolenia i w chwili obecnej postępowanie w przedmiocie udzielenia w/w
zezwolenia jest w toku.
Do wniosku o wydanie zezwolenia, zgodnie z art. 192 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych Emitent załączył:
1) statut oraz odpis z KRS;
2) procedury zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami, w tym w szczególności zasady windykacji tych
wierzytelności;
3) schemat i opis powiązań kapitałowych wnioskodawcy;
4) ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz
raportem z badania
5) opis posiadanych przez wnioskodawcę warunków technicznych i organizacyjnych do wykonywania zarządzania
sekurytyzowanymi wierzytelnościami;
6) wskazanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami;
7) procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową;
8) zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z zarządzaniem sekurytyzowanymi wierzytelnościami;
9) dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz
informacją o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
10) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydane na podstawie Ordynacji podatkowej.
Zgodnie z postanowieniami art. 192 ust. 6 ustawy o funduszach inwestycyjnych Komisja Nadzoru Finansowego odmawia
wydania zezwolenia gdy:
1) dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 192 ust. 4;
2) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
3) wnioskodawca nie daje rękojmi na wykonywanie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami zgodnie z zasadami
uczciwego obrotu lub w sposób naleŜycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu sekurytyzacyjnego.
Wobec powyŜszego Emitent ocenia, Ŝe w wyniku postępowania w sprawie wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego
zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego, powinien otrzymać
zezwolenie Komisji na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego, ale dopuszcza ryzyko,
Ŝe zezwolenia takiego nie uzyska lub, Ŝe procedura jego uzyskania się wydłuŜy. Skutkować to moŜe obniŜeniem przychodów
z tytułu moŜliwości świadczenia tego typu usług, w szczególności na rzecz Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

4.2.12

Ryzyko związane z zakończeniem współpracy z Kancelarią Prawniczą FORUM radca
prawny Krzysztof Piluś i s – ka sp. komandytowa

Dochodząc zapłaty od dłuŜników Emitent korzysta przede wszystkim z drogi prawnej. Usługi prawnicze świadczy Kancelaria
Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka sp. komandytowa. Jest to jedna z nielicznych Kancelarii, która jest w
stanie świadczyć usługi, co wynika z faktu, Ŝe świadczenie tego typu usług wymaga posiadania unikalnych zasobów, w
szczególności znajomości obsługi specjalistycznego systemu informatycznego stworzonego na potrzeby obsługi spraw
Emitenta i przeszkolonego personelu, know-how organizacyjno-prawnego oraz doświadczenia w skutecznym
i ekonomicznym prowadzeniu wielu tysięcy postępowań jednocześnie. Zakończenie współpracy pomiędzy firmami moŜe
czasowo utrudnić dochodzenie od dłuŜników zapłaty, co będzie miało negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i
osiągane wyniki.

4.2.13

Ryzyko związane z wymogiem uzyskania 60% większości głosów oddanych dla
przyjęcia kaŜdej uchwały Walnego Zgromadzenia

Stosownie do postanowień § 7 ust. 8 Statutu Spółki dla przyjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A.
wymagane jest uzyskanie większości 60% oddanych głosów, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statut nie przewidują dalej
idących wymogów. Zapis taki ma zapobiegać naduŜywaniu kontroli nad Spółką przez jednego akcjonariusza posiadającego
największą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu. Takie rozwiązanie rodzi jednak ryzyko, Ŝe w przypadku rozbieŜnego
stanowiska pomiędzy akcjonariuszami Walne Zgromadzenie moŜe nie być w stanie podjąć uchwał ze względu na brak
moŜliwości uzyskania większości 60% oddanych głosów za daną uchwałą (takŜe w tych przypadkach, w których prawo
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wymaga podjęcia uchwały, np. w kwestii zatwierdzenia sprawozdań finansowych za dany rok obrotowy) co sparaliŜowałoby
prace Walnego Zgromadzenia lub wymagałby zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia gdy przy zmienionej liście
uprawnionych do glosowania i liczbie reprezentowanych głosów mogłoby dojść do podjęcia uchwał.

4.2.14

Ryzyko odmiennej interpretacji przepisów dotyczących okresu kadencji i
wygaśnięcia mandatów Zarządu, Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu

Statut Spółki przewiduje, Ŝe w przypadku Zarządu kadencja trwa trzy lata i jest kadencją wspólną (vide: § 9 pkt 3.1. Statutu),
zaś Rady Nadzorczej, Ŝe ich członkowie są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata (vide: § 8 pkt 2.1
Statutu). Jednocześnie w Statucie Spółki wskazuje się, Ŝe rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od dnia 1 kwietnia do 31
marca roku następnego (vide: § 10 pkt. 3 Statutu).
Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostali powołani w dniu 15 grudnia 2006 roku. W przypadku
Emitenta okres kadencji nie pokrywa się z latami obrotowymi, gdyŜ ten pierwszy liczy się w latach kalendarzowych (por. art.
112 k.c. w związku z art. 2 oraz 369 § 1 k.s.h.). Zdaniem Emitenta, okres pierwszej kadencji Zarządu - odpowiednio Rady
Nadzorczej - zakończył się w dniu 15 grudnia 2009 roku, ale w tym dniu nie wygasły mandaty członków obu organów, które
na zasadzie art. 369 § 4 k.s.h. (na podstawie art. 386 § 2 k.s.h. przepis ten ma teŜ zastosowanie do członków Rady
Nadzorczej) wygasły najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, t.j. w dniu 1 lipca 2010 roku, którego to dnia odbyło się Walne
Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009/2010 kończący się 31 marca 2010 roku Walne
Zgromadzenie, podczas którego powołano członków Rady Nadzorczej odbyło się 28 kwietnia 2010 roku Rada Nadzorcza
powołała członków Zarządu od dnia 2 lipca 2010 roku uchwałą podjętą w dniu 30 czerwca 2010 roku.
Jednocześnie Emitent zaznacza, Ŝe istnieje moŜliwość odmiennej interpretacji przepisów kodeksu spółek handlowych i w
konsekwencji odmienne określenie upływu kadencji oraz mandatu. Konsekwencją tego moŜe być uznanie, Ŝe mandaty
członków Zarządu – odpowiednio Rady Nadzorczej – wygasły z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2008/09 kończący się 31 marca 2009 roku, zaś kadencja tych organów zakończyła się po wygaśnięciu mandatów
15 grudnia 2009 roku Przyjęcie takiego rozwiązania i powołanie organów Spółki najpóźniej z dniem zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008/09 kończący się 31 marca 2009 roku naraŜałoby na odmienne ryzyko
uznania, Ŝe Zarząd i Rada Nadzorcza kolejnej kadencji powołane zostałaby przedwcześnie, a za tym działałaby do czasu
upływu poprzedniej kadencji bez mandatu (przysługiwałby on nadal członkom organów poprzedniej kadencji).
W tym zakresie Emitent stoi na stanowisku (za opiniami i analizami które uzyskał), Ŝe przepis art. 364 § 4 k.s.h. ma na celu
zapewnienie ciągłości władz zarządczych i nadzorczych, a więc przepis ten wyznacza maksymalny termin trwania mandatu
ponad okres kadencji i skutkuje przedłuŜeniem mandatu członków Zarządu i Rady Nadzorczej najpóźniej do czasu odbycia
walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 marca 2010 roku. Tym
samym w okresie od dnia upływu kadencji (tj. 15 grudnia 2009 roku) do dnia powołania członków organów drugiej kadencji
członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu przysługiwały wówczas mandaty do pełnienia przez nich funkcji i Spółka miała
prawidłowo powołane organy.
Przedmiotowe ryzyko odmiennej interpretacji przepisów moŜe dotyczyć równieŜ członków Komitetu ds. Audytu, który to
organ powinien wypełniać swoje obowiązki do czasu wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej.

4.2.15

Ryzyko prawno – podatkowe związane z funkcjonowaniem jednostki zaleŜnej w
Luksemburgu

Jednostka zaleŜna Emitenta, Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. jest spółką kapitałową z siedzibą w
Luksemburgu, do której stosuje się przepisy luksemburskiego prawa sekurytyzacyjnego. Zgodnie z prawem Luksemburga
Kredyt Inkaso Luxemburg w pełni podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 28,59%. JednakŜe wypłata
dywidendy lub odsetek na rzecz Emitenta znacząco zmniejsza podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Ponadto,
jako Ŝe Spółka sekurytyzacyjna podlega w pełni opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w
Luksemburgu, stosuje się do niej zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z obecnie obowiązującymi
przepisami podatkowymi dywidenda wypłacana przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. na rzecz
Kredyt Inkaso S.A. będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym. JednakŜe istnieje ryzyko związane z
moŜliwością zmian uregulowań dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, przepisów dotyczących spółek, prowadzenia
działalności gospodarczej, przepisów podatkowych, celnych i innych. Wszystkie elementy zmian w ustawodawstwie Polski,
Luksemburga oraz Unii Europejskiej wymienione powyŜej mogą powodować polepszenie lub pogorszenie warunków
działania Emitenta.

4.2.16

Ryzyko związane z róŜnicami kulturowymi w jednostkach Grupy Kapitałowej

Grupa Kapitałowa Emitenta składa się z pięciu jednostek działających w Polsce oraz jednej działającej w Luksemburgu. W
związku z powyŜszym mogą istnieć ryzyka niezidentyfikowane, związane z róŜnicami kulturowymi na poziomie organizacji
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(hierarchia, struktura, procesy decyzyjne, planowanie, zarządzanie itp.) oraz na poziomie relacji międzyludzkich (zwyczaje i
normy dotyczące kontaktów międzyludzkich, komunikacja itp.). Trudno jest ocenić wpływ wystąpienia tego zjawiska na
wyniki. Wystąpienie róŜnic kulturowych w obrębie Grupy Kapitałowej moŜe spowodować pogorszenie dynamiki rozwoju.

4.2.17

Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi

Emitent zawierał i będzie zawierał transakcje z podmiotami powiązanymi, które mogą podlegać badaniu przez organy
podatkowe. Kluczowym kryterium badania jest analiza, czy były one zawierane na warunkach rynkowych. W ocenie Emitenta
transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi były, są i będą zawierane na warunkach rynkowych. Nie moŜna jednak
wykluczyć, Ŝe ocena takich transakcji przez organy podatkowe będzie odmienna niŜ ocena dokonana przez Spółkę, co
mogłoby pociągnąć za sobą konsekwencje w postaci odmiennie ustalonego dochodu podatkowego i konieczności zapłaty
dodatkowego podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Istnieje ryzyko związane z dokonywaniem transakcji z podmiotami
powiązanymi. MoŜe to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju
Emitenta lub Grupy Kapitałowej.

4.3 Czynniki ryzyka związane z oferowanymi instrumentami finansowymi
4.3.1
Ryzyko związane z charakterem obligacji
Obligacja jest instrumentem finansowym, który umoŜliwia uzyskanie określonej stopy zwrotu przy określonym poziomie
ryzyka.
WyróŜnia się dwa podstawowe ryzyka inwestycji w obligacje:
1.

Ryzyko kredytowe

2.

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko kredytowe jest związane z emitentem. Podstawowy element ryzyka kredytowego stanowi ryzyko niedotrzymania
warunków. Wynika ono z moŜliwości niewypełnienia przez emitenta świadczeń z tytułu obligacji, tj. niezapłacenia odsetek w
terminie i/lub wartości nominalnej w terminie wykupu. Ryzyko kredytowe jest jednak szersze niŜ jedynie ryzyko
niedotrzymania warunków. MoŜliwe jest zaistnienie sytuacji, Ŝe pomimo, iŜ emitent prawidłowo obsługuje płatności
wynikające z obligacji, w wyniku np. pogorszenia się jego sytuacji finansowej rynek ocenia, iŜ premia za ryzyko zawarta
w oprocentowania obligacji jest zbyt niska, co powoduje spadek ich ceny rynkowej. Oczywiście istnieje takŜe moŜliwość
odwrotna, w wyniku której ocena wiarygodności kredytowej emitenta wzrośnie, a wraz z nią cena obligacji.
W przypadku obligacji o zmiennym oprocentowaniu ryzyko stopy procentowej polega na tym, iŜ istnieje moŜliwość
zrealizowania niŜszej od oczekiwanej stopy dochodu w terminie do wykupu (YTM – yield to maturity). WyróŜnia się dwa
podstawowe elementy ryzyka stopy procentowej:
1.

Ryzyko dochodu

2.

Ryzyko reinwestycji.

Ryzyko dochodu związane jest z faktem iŜ obligacja o zmiennym oprocentowaniu okresowo dostosowuje się do rynkowych
stóp procentowych, w efekcie inwestor otrzymuje odsetki na rynkowym poziomie przez cały okres inwestycji. Z drugiej jednak
strony na chwilę emisji nie są moŜliwe do przewidzenia bezwzględne wartości zrealizowanych przepływów kuponowych z
obligacji (struktury przepływów pienięŜnych). Ich wysokość uzaleŜniona jest od przyszłych poziomów stopy WIBOR 6M. Jej
ewentualny spadek/wzrost w przyszłości wpłynie na odpowiednio niŜszą/wyŜszą nominalną stopę zwrotu z inwestycji w
obligacje dla Inwestora.
Ryzyko reinwestycji wynika z faktu, iŜ nie ma pewności co do stopy dochodu po jakiej będzie istniała moŜliwość
reinwestowania płatności odsetkowych z obligacji. Aby inwestor zrealizował dokładnie oczekiwany poziom YTM konieczne
jest reinwestowania odsetek z obligacji po tej samej stopie.

4.3.2

Ryzyko niedojścia emisji Obligacji do skutku i odstąpienia od przeprowadzenia
emisji

W przypadku określonych w Propozycji Nabycia emisja Obligacji nie dojdzie do skutku. W takiej sytuacji wpłaty dokonane
przez Inwestorów zostaną zwrócone na rachunki pienięŜne wskazane w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia bez
Ŝadnych odsetek lub odszkodowań.

4.3.3

Ryzyko nieprzydzielenia Obligacji

Inwestor powinien brać pod uwagę moŜliwość nieprzydzielenia Obligacji.

KREDYT INKASO S.A. Propozycja Nabycia Obligacji Serii U01

52

Warunkiem przydzielenia Inwestorowi Obligacji jest prawidłowe złoŜenie przez Inwestora Formularza Przyjęcia Propozycji
Nabycia i opłacenie Obligacji. Za pełną wpłatę uznaje się wpłatę w wysokości równej iloczynowi liczby zamawianych
Obligacji i wartości nominalnej Obligacji, dokonaną zgodnie z zasadami określonymi w Propozycji Nabycia.
Skutkiem złoŜenia przez Inwestora nieprawidłowego Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia lub nieopłacenia go zgodnie
z zasadami opisanymi w niniejszej Propozycji Nabycia jest niewaŜność Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia.
Przydział Obligacji zostanie dokonany uznaniowo przez Emitenta w uzgodnienie z NOBLE Securities. W ramach przydziału
uznaniowego Emitent, w uzgodnieniu z NOBLE Securities, moŜe brać pod uwagę kolejność składania przez Inwestorów
Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia oraz kolejność dokonywania przez Inwestorów wpłat na Obligacje.

4.3.4

Ryzyko związane z wpłatami na Obligacje

W przypadku, gdy emisja Obligacji nie dojdzie do skutku, wpłaty dokonane przez Inwestorów zostaną zwrócone na rachunki
pienięŜne wskazane w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia bez Ŝadnych odsetek lub odszkodowań. Środki przelane
przez Inwestorów z tytułu wpłat na Obligacje nie będą oprocentowane.
Ponadto zwraca się uwagę, Ŝe prawa z Obligacji zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach powstają z chwilą zapisania
Obligacji w Ewidencji. W związku z powyŜszym naleŜne oprocentowanie z Obligacji będzie naliczane od Daty Emisji. W
okresie pomiędzy wpłatą na Obligacje a Datą Emisji (takŜe w przypadku decyzji Emitenta o przesunięciu Daty Emisji) środki
wpłacone przez Inwestorów nie będą oprocentowane.

4.3.5

Ryzyko związane ze strukturą nabywców

Ze względu na sposób emisji Obligacji, jej wielkość i brak ratingu, Propozycje Nabycia Obligacji kierowane będą głównie do
inwestorów indywidualnych. Emitent nie wyklucza skierowania Propozycji Nabycia do inwestorów instytucjonalnych, jednak
nie gwarantuje objęcia Obligacji w całości ani w części przez takich inwestorów.

4.3.6

Ryzyko nie wprowadzenia Obligacji do ASO Catalyst

GPW moŜe odmówić wprowadzenia Obligacji do ASO Catalyst, co skutkować moŜe m.in. brakiem moŜliwości zbycia
Obligacji.

4.3.7

Ryzyko zawieszenia obrotu Obligacjami w ASO Catalyst

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany
w okolicznościach wskazujących na moŜliwość zagroŜenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub
bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, GPW,
na Ŝądanie KNF, ma obowiązek zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuŜszy niŜ miesiąc.
Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jako
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu moŜe zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuŜszy niŜ
3 miesiące:
•

na wniosek Emitenta;

•

jeśli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;

•

jeśli Emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie Obrotu.

4.3.8

Ryzyko wykluczenia Obligacji z obrotu w ASO Catalyst

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi zagraŜa w sposób
istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego
w alternatywnym systemie obrotu, lub powodowałby naruszenie interesów inwestorów, GPW, na Ŝądanie KNF, ma obowiązek
wykluczyć te instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
Organizator Alternatywnego Systemu, zgodnie z § 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu moŜe wykluczyć
instrumenty finansowe z obrotu:
•

na wniosek Emitenta, z zastrzeŜeniem moŜliwości uzaleŜnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta
dodatkowych warunków;

•

jeŜeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;

•

wskutek ogłoszenia upadłości emitenta lub w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości
z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania;

•

wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
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Ponadto organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu:
•

w przypadkach określonych przepisami prawa;

•

jeŜeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona;

•

w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów;

•

po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej
likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku
środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu moŜe
zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 pkt 3) Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu, jeŜeli Emitent nie wykonuje obowiązków wskazanych w rozdziale V powołanego Regulaminu,
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu moŜe wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w ASO.

4.3.9

Ryzyko zmienności kursu rynkowego i płynności

Z wprowadzeniem do obrotu Obligacji w alternatywnym systemie obrotu, wiąŜe się ryzyko zmienności kursu Obligacji. Kurs w
alternatywnym systemie obrotu kształtuje się pod wpływem relacji podaŜy i popytu, która jest wypadkową wielu czynników i
skutkiem trudno przewidywalnych reakcji inwestorów. W przypadku znacznego wahania kursów, posiadacze Obligacji mogą być
naraŜeni na ryzyko niezrealizowania zaplanowanego zysku, notowania Obligacji Emitenta mogą znacznie odbiegać od ceny
emisyjnej Obligacji. Zmienność kursu rynkowego Obligacji moŜe wynikać m.in. z okresowych zmian w wynikach działalności
Emitenta, rozmiaru i płynności rynku obligacji, sytuacji na GPW, sytuacji na giełdach światowych oraz zmian czynników
makroekonomicznych i politycznych. Dodatkowo, istnieje ryzyko niskiej płynności Obligacji w alternatywnym systemie obrotu co
moŜe utrudnić lub wręcz uniemoŜliwić sprzedaŜ Obligacji po Ŝądanej przez posiadacza Obligacji cenie.

4.3.10

Ryzyko braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji

Emitent wywiązuje się naleŜycie ze swoich zobowiązań, w tym zobowiązań finansowych i nie przewiduje Ŝadnych problemów ze
spłatą zobowiązań, w szczególności związanych z Obligacjami. Nie moŜna jednak wykluczyć wystąpienia w przyszłości sytuacji,
w której Emitent nie będzie zdolny dokonać wykupu Obligacji czy teŜ wypłacić odsetek od Obligacji.
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5.

Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia
FORMULARZ PRZYJĘCIA PROPOZYCJI NABYCIA
OBLIGACJI SERII U01 SPÓŁKI KREDYT INKASO S.A.

W związku z otrzymaniem Propozycji Nabycia Obligacji niniejszym składam ofertę nabycia Obligacji na zasadach
określonych w otrzymanej Propozycji Nabycia Obligacji, zgodnie z poniŜszym wyszczególnieniem:
1. Imię i Nazwisko / Firma*: ........................................................................................................................................................
2. Adres zameldowania / Siedziba*: ..........................................................................................................................................
(miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr mieszkania)
3. Adres do korespondencji: ......................................................................................................................................................
4. PESEL/REGON lub inny numer identyfikacyjny*: .................................................................................................................
5. Nr dowodu osobistego wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej / paszportu*: .......................................................................
6. Adres e-mail: ..........................................................................................................................................................................
7. Status dewizowy:

Rezydent

Nierezydent

8. Obywatelstwo: …………………………………...……………………………………………………………………………………….
9. Liczba Obligacji Serii U01 objętych zapisem (min. 230 sztuk): ................................................, słownie: ..............................
....................................................................................................................................................................................................
10. Cena emisyjna (równa wartości nominalnej) Obligacji: 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
11. Kwota wpłaty na Obligacje: ................................................, słownie: ..................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
12. Forma wpłaty na Obligacje:
przelew na rachunek bankowy NOBLE Securities S.A. prowadzony przez Getin Noble Bank S.A.,
numer rachunku 76 1460 1181 2002 1083 7153 0001
przeksięgowanie środków z mojego rachunku papierów wartościowych i rachunku pienięŜnego prowadzonego przez
NOBLE Securities S.A. numer ………………………………………………...................................................................................*
na rachunek bankowy NOBLE Securities S.A. prowadzony przez Getin Noble Bank S.A.,
numer rachunku 76 1460 1181 2002 1083 7153 0001
* opłata za realizację niniejszego przelewu wynosi 3,00 (trzy 00/100) zł. Opłata zostanie pobrana z rachunku papierów
wartościowych i pienięŜnego Klienta.
13. W przypadku wystąpienia nadpłaty proszę o zwrot nadpłaconych środków pienięŜnych przelewem na rachunek*:
numer ………………………………………………..............prowadzony przez.............................................................................
Proszę o przelanie środków z tytułu odsetek, z tytułu wykupu oraz (wyłącznie w przypadku przedstawienia Obligacji do
przedterminowego wykupu) z tytułu przedterminowego wykupu na rachunek
numer………………………………………………..............prowadzony przez.............................................................................
* dotyczy wyłącznie wypłat dokonywanych do czasu dematerializacji Obligacji na podstawie Ustawy o Obrocie
DYSPOZYCJA DEPONOWANIA
W związku z przyjęciem Propozycji Nabycia Obligacji serii U01 spółki KREDYT INKASO S.A. wskazuję rachunek papierów
wartościowych
nr..…………………………………………………… prowadzony przez ..................................................................... ,
który zostanie załoŜony w NOBLE Securities S.A., w związku ze złoŜeniem przeze mnie Formularza Przyjęcia
Propozycji Nabycia oraz wniosku o otwarcie rachunku papierów wartościowych,
jako rachunek papierów wartościowych, na którym Obligacje powinny zostać deponowane po ich zdematerializowaniu
w rozumieniu art. 5 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
W przypadku przydzielenia Obligacji zaświadczenie o ich nabyciu zostanie przesłane przez NOBLE Securities S.A. listem poleconym na adres wskazany
powyŜej w pkt 3 jako adres do korespondencji, a w przypadku gdy taki adres nie zostanie podany zaświadczenie zostanie przesłane na wskazany powyŜej
w pkt 2 adres zameldowania/siedziby, w terminie 14 dni od Daty Emisji.
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Dane osób składających Zapis
(Osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Inwestora)
1.Imię i Nazwisko: ......................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ..................................................................................................................................................................
(kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu)

PESEL. .........................................., Nr dowodu osobistego / paszportu* ..................................................................................
(seria i numer)

2.Imię i Nazwisko: ......................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ..................................................................................................................................................................
(kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu)

PESEL. .........................................., Nr dowodu osobistego / paszportu* ..................................................................................
(seria i numer)

* niepotrzebne skreślić

Oświadczenie Inwestora:
Ja, niŜej podpisany, oświadczam, Ŝe
1.

zapoznałem się z treścią Propozycji Nabycia i akceptuję warunki Oferty tam opisane,

2.

wyraŜam zgodę na podjęcie przez Zarząd po Dacie Emisji Obligacji następujących działań:
•

dematerializację Obligacji, w rozumieniu Ustawy o obrocie,

•

zawarcie przez Emitenta umowy z KDPW o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW,

•

wprowadzenie Obligacji do ASO CATALYST,

podjęcie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, które okaŜą się niezbędne w związku z wprowadzaniem Obligacji do ASO CATALYST.

Oświadczenie Inwestora będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej (osób fizycznych) reprezentującej (reprezentujących)
Inwestora:
Ja niŜej podpisany oświadczam, Ŝe zostałem poinformowany o tym, Ŝe administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) jest Emitent i NOBLE Securities S.A.
Oświadczam, Ŝe moje dane osobowe przekazuję Emitentowi i NOBLE Securities S.A. dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, Ŝe mam
prawo wglądu do moich danych i prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
WyraŜam zgodę na:
•
przetwarzanie przez Emitenta i NOBLE Securities S.A. moich danych osobowych w związku z ofertę nabycia Obligacji, w tym w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty Obligacji oraz niezbędnym do dokonywania płatności wynikających z Obligacji,
•
przetwarzanie moich danych osobowych w celu przekazywanie mi przez NOBLE Securities S.A. informacji marketingowych
dotyczących usług i produktów oferowanych przez NOBLE Securities S.A., jak równieŜ produktów i usług oferowanych przez Getin
Noble Bank S.A., który jest podmiotem dominującym nad NOBLE Securities S.A.,
•
przekazywanie przez NOBLE Securities S.A. moich danych osobowych do Getin Noble Bank S.A., jako podmiotu dominującego
nad NOBLE Securities S.A., oraz na ich przetwarzanie przez Getin Noble Bank S.A. w związku z działalnością prowadzoną przez
ten bank, jak równieŜ w celu przekazywania mi przez Getin Noble Bank S.A. informacji marketingowych dotyczących usług i
produktów oferowanych przez ten bank,
•
otrzymywanie od NOBLE Securities S.A. i Getin Noble Bank S.A. informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).

Inwestor / Pełnomocnik

Osoba potwierdzająca podpis

Data, podpis

Data, podpis, pieczątka imienna

Biuro Bankowości Inwestycyjnej
NOBLE Securities S.A.
Data, podpis , pieczątka imienna, pieczątka domu maklerskiego
UWAGA: Wszelkie konsekwencje niewłaściwego wypełnienia Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia ponosi wyłącznie Inwestor.
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6.

Uchwały organów Emitenta stanowiące podstawę emisji Obligacji

KREDYT INKASO S.A. Propozycja Nabycia Obligacji Serii U01

57

KREDYT INKASO S.A. Propozycja Nabycia Obligacji Serii U01

58

KREDYT INKASO S.A. Propozycja Nabycia Obligacji Serii U01

59

KREDYT INKASO S.A. Propozycja Nabycia Obligacji Serii U01

60

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA NOBLE SECURITIES S.A.
Zarząd, Biuro Zarządu, Centrala

Biuro Bankowości Inwestycyjnej

30-081 Kraków

30-081 Kraków

ul. Królewska 57

ul. Królewska 57

Tel.: +48 12 426 25 15

Tel.: +48 12 422 31 00

Fax: +48 12 411 17 66

Fax: +48 12 411 17 66

biuro@noblesecurities.pl

bbi@noblesecurities.pl

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

w Bielsku-Białej

w Częstochowie

w Gdańsku

w Gorzowie Wlkp.

43-300 Bielsko-Biała

42-200 Częstochowa

80-241 Gdańsk

66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Barlickiego 7 IIp.

ul. Dąbrowskiego 7

ul. Grunwaldzka 48/50

ul. Sikorskiego 22

Tel.: +48 33 812 96 32-33

Tel.: +48 34 324 05 35

Tel.: +48 58 341 91 77

Tel: +48 95 724 13 10-14

Fax: +48 33 811 80 57 17

Fax: +48 34 365 22 40

Fax: +48 58 341 94 45

Fax: +48 95 729 98 11

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

w Kaliszu

w Katowicach

w Kielcach

w Krakowie

62-800 Kalisz

40-013 Katowice

25-501 Kielce

30-081 Kraków

ul. Chopina 26-28

ul. Staromiejska 17

ul. Sienkiewicza 78A

ul. Królewska 57

Tel: +48 62 757 12 00-03

Tel.: +48 32 601 25 16

Tel.: +48 41 345 99 90

Tel.: + 48 12 422 31 00

Fax: +48 62 757 12 27

Fax: +48 32 220 70 13

Fax: +48 41 345 99 89

Fax: + 48 12 411 08 00

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

w Krakowie

w Lublińcu

w Łodzi

w Poznaniu

31-026 Kraków

42-700 Lubliniec

90-318 Łódź

61-770 Poznań

ul. Radziwiłłowska 33/35

ul. Oświęcimska 7

ul. Sienkiewicza 82/84

ul. Paderewskiego 6

Tel.: + 48 12 628 53 55-56

Tel.: +48 34 356 38 61-65

Tel.: +48 42 630 88 05

Tel.: +48 61 855 02 44,

Fax: + 48 12 422 01 80

Fax: +48 34 356 35 42

Fax: +48 42 630 11 25

Fax: +48 61 851 06 51

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

w Pszczynie

w Raciborzu

w Rzeszowie

Punkt Obsługi Klienta w
Szczecinie

43-200 Pszczyna

47-400 Racibórz

35-068 Rzeszów

ul. Piastowska 22

ul. Adama Mickiewicza 13B

ul. Grunwaldzka 10

Tel.: +48 32 447 16 11

Tel.: +48 32 455 66 80-81

Tel: +48 17 850 01 01

Fax: +48 32 447 16 22

Fax: +48 32 417 04 97

Fax: +48 17 857 96 78

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

w Warszawie

w Warszawie

we Wrocławiu

02-672 Warszawa

00-078 Warszawa

50-048 Wrocław

ul. Domaniewska 39A

pl. Piłsudskiego 1

ul. Piłsudskiego 13

Tel.: +48 22 288 81 58-61

Tel.: +48 22 627 38 76

Tel: +48 71 323 08 36-37

Fax: +48 22 288 81 62

Fax: +22 628 49 78

Fax: +48 71 341 20 09
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70-412 Szczecin
ul. Niepodległości 30
Tel: +48 91 43 42 555-556
Fax: +48 91 43 42 564
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