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1.  Informacje na  temat wystąpienia  tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, 
 które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla  kondycji finansowej 
 oraz wyników finansowych emitenta. 

W miesiącu czerwcu 2012  roku Emitent konsekwentnie realizował politykę sprzedaży  świadczonych usług  
finansowych zwiększając grono klientów oraz zawierając aneksy przedłużające na kolejne okresy umowy już 
funkcjonujące. O niektórych umowach, zawartych w miesiącu czerwcu 2012  roku, Emitent informował w 
Raportach bieżących. 

W stosunku do miesiąca  czerwca 2011 roku, w czerwcu 2012 roku, wartość nabytego portfela należności 
faktoringowych oraz ilość przyjętych do faktoringu faktur osiągnęła dynamikę dodatnią. Dodatnią  dynamikę 
zanotował również przychód za czerwiec 2012 roku względem przychodu za czerwiec 2011 roku.  

Poniżej porównanie Przychodu netto ze sprzedaży za czerwiec 2011 roku oraz czerwiec 2012 roku:

W/w wartość  przychodu obejmuje przychód ze sprzedaży, przychód operacyjny oraz przychód  finansowy 
Emitenta. 

Poniżej porównanie obrotu faktoringowego za czerwiec 2011 roku do czerwca 2012 roku: 

Emitent uzyskał dynamikę Przychodu ze sprzedaży netto  za czerwiec 2012 roku względem czerwca  2011 roku 
wynoszącą  ponad  82,5 %, a  także dynamikę obrotu faktoringowego za analogiczny okres wynoszącą  ponad 
120 %. 
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Podobnie jak w poprzednich okresach, Zarząd  Emitenta bardzo  dużą wagę poświęca procesowi kredytowemu, 
konsekwentnie realizując jedno z głównych założeń strategii 2012, tj. utrzymanie bardzo niskiego  wskaźnika 
szkodowości na portfelu zakupionych wierzytelności faktoringowych. W tym celu Zarząd Emitenta opracował i 
wdrożył procedury weryfikacji i monitoringu transakcji faktoringowych. Decyzje kredytowe są  podejmowane w 
oparciu o przyjętą  procedurę aktualizowaną  o informacje pochodzące w wywiadowni gospodarczych, 
publikowanych map ryzyk branżowych oraz o własne źródła.

W dniu 07.05.2012 roku mocą  uchwały nr 336/12  podjętej przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A. z dnia 07.05.2012 r. postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 3.435 (trzy 
tysiące czterysta  trzydzieści pięć) obligacji na  okaziciela serii A Emitenta, o  wartości nominalnej 1.000 zł (jeden 
tysiąc złotych) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr Z/2/2012 Zarządu Emitenta  z dnia 10 lutego 
2012  r., oraz nadać im kod  PLAKCFN00039, pod  warunkiem wprowadzenia  tych obligacji do alternatywnego 
systemu obrotu, z zastrzeżeniem, iż zarejestrowanie wskazanych obligacji na  okaziciela  serii A Emitenta w 
depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od  dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt 
dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

W dniu 11.06.2012 r. Zarząd  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie 
podjął uchwałę nr 540/2012 w sprawie wprowadzenia  do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji 
na okaziciela  serii A Emitenta. Zgodnie z treścią  powyższej uchwały, na podstawie § 5 ust. 1 w zw. z § 3 ust. 1, 2 
i 4 pkt 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił  wprowadzić do 
alternatywnego systemu obrotu na rynek Catalyst 3.435 (trzy tysiące czterysta  trzydzieści pięć) obligacji na 
okaziciela  serii A Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Powyższa uchwała 
Zarządu Giełdy weszła w życie z dniem podjęcia.

Ponadto Emitent otrzymał w dniu 12.06.2012  r. komunikat Działu Operacyjnego Krajowego  Depozytu 
Papierów Wartościowych S.A. z informacją, iż w dniu 13.06.2012 roku nastąpi rejestracja papierów 
wartościowych, o których mowa w niniejszym raporcie. Obligacje zostaną oznaczone kodem ISIN: 
PLAKCFN00039.

O  powyższym Emitent informował w Raportach bieżących nr 32/2012 z dnia 09.05.2012 r., nr 35/2012  z 
dnia 15.05.201 r. oraz nr 49/2012 z dnia 12.06.2012 r.

W dniu 26.06.2012  r. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Emitenta  Panią  Monikę 
Tymińską powierzając jej funkcję Członka Zarządu Emitenta. 

W dniu 09.07.2012 r. Pan Krzysztof Kozok złożył rezygnację  z funkcji Wiceprezesa  Zarządu Emitenta. Pan 
Krzysztof Kozok nie podał w oświadczeniu przyczyn rezygnacji.

O  powyższym Emitent informował Raportami bieżącymi nr 54/2012 z dnia 27.06.2012  r. oraz 60/2012 z dnia 
10.07.2012r.

W dniu 28.06.2012  r. Pan Marek Czarnota, radca  prawny reprezentujący Czarnota  i Partnerzy Kancelarię 
Radców Prawnych, jako Administratora  Zastawu, na  podstawie Umowy o  pełnienie funkcji Administratora 
Zastawu przy emisji obligacji serii A, zawartej w dniu  10.02.2012 r. w Warszawie pomiędzy Spółką  a 
Administratorem Zastawu, dokonał szczegółowego badania prawidłowości zabezpieczenia obligacji zastawem 
rejestrowym na  zbiorze wierzytelności Spółki oraz zastawem rejestrowym na wierzytelnościach na 
zastrzeżonym rachunku bankowym Spółki w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie na podstawie 
dokumentów w siedzibie Spółki. 
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Z przeprowadzonego  badania sporządzony został "Protokół szczegółowego  badania  zabezpieczenia  obligacji 
zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności AKCEPT Finance S.A. oraz zastawem rejestrowym na 
wierzytelnościach na zastrzeżonym rachunku bankowym AKCEPT Finance S.A. w Krakowskim Banku 
Spółdzielczym w Krakowie na podstawie dokumentów w siedzibie zastawcy", w którym Administrator Zastawu 
stwierdził między innymi, iż:

1/  zbiór wierzytelności istniejących i przyszłych o  zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, 
składający się na przedmiot Zastawu na Zbiorze Wierzytelności według prowadzonej przez Zastawcę Listy 
Zbioru A obejmuje wierzytelności wobec osób trzecich, spełniające cechy określone w umowie 
zastawniczej; 

2/ Rachunek zastrzeżony Zastawcy prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie, objęty 
zastawem na wierzytelnościach na  rachunku zastrzeżonym, jest jedynym rachunkiem rozliczeniowym dla 
celów rozliczania wierzytelności faktoringowych nabywanych ze środków wypłacanych z tego rachunku,

3/  Suma  należności z faktur wchodzących w skład zbioru pozostającą do zapłaty, według  stanu ustalonego na 
dzień 28.06.2012r. stanowi kwotę: 5.174.610,00 zł.,

4/  Wartość łączna przedmiotu zabezpieczenia obligacji zastawem na  zbiorze wierzytelności objętych Zbiorem 
Wierzytelności ujawnionym na  Liście Zbioru A i zastawem na rachunku zastrzeżonym ustalona na  dzień 
28.06.2012r. stanowi kwotę: 5.227.860,02 zł tj. równowartość 152.15 % wartości nominalnej 
przydzielonych Obligacji serii A na dzień badania, zgodnie z warunkami emisji Obligacji,

5/  Administrator Zastawu nie stwierdził żadnych nieprawidłowości.

Kolejne badanie prawidłowości zabezpieczenia obligacji zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności 
Spółki oraz zastawem rejestrowym na wierzytelnościach na zastrzeżonym rachunku bankowym Spółki w 
Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie, stosownie do  zawartej Umowy o pełnienie funkcji 
Administratora Zastawu przy emisji obligacji serii A odbędzie się w trzecim kwartale 2012 roku. 

W kolejnych miesiącach Emitent zamierza skoncentrować swoje działania na dalszym pozyskaniu klientów oraz 
kapitału obrotowego. 
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2.  Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu 
 bieżącego w okresie objętym raportem. 

W miesiącu czerwcu 2012 roku Emitent opublikował następujące informacje w trybie raportu bieżącego:

 RB 46/2012 z dnia  5 czerwca 2012  –  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
       Akcjonariuszy AKCEPT Finance S.A. na dzień 
       04.07.2012r. godz. 9.00
 RB 47/2012 z dnia 8 czerwca 2012  –  Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej,
 RB 48/2012 z dnia 12  czerwca 2012 –  Wprowadzenie obligacji serii A do  alternatywnego 
       obrotu na rynku Catalyst,
 RB 49/2012 z dnia 12 czerwca 2012 –  Wprowadzenie obligacji serii A do  alternatywnego 
       obrotu na rynku Catalyst,
 RB 50/2012 z dnia 14 czerwca 2012  –  Raport miesięczny za miesiąc maj 2012 roku,
 RB 51/2012 z dnia 19 czerwca 2012  –  Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej,
 RB 52/2012 z dnia 21 czerwca 2012  –  Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej,
 RB 53/2012 z dnia 21 czerwca 2012  - Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej,
 RB 54/2012 z dnia 27 czerwca 2012  - Powołanie Członka Zarządu Spółki
  RB 55/2012 z dnia 29 czerwca 2012  - Zawarcie znaczącej umowy pożyczki,
 RB 56/2012 z dnia 29  czerwca  2012  - Badanie przedmiotu zastawu obligacji serii A 
       AKCEPT Finance S.A.,
 RB 57/2012 z dnia 30 czerwca 2012  - Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej,

3.  Informacje na  temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części miała 
 miejsce w okresie objętym raportem.

W celach emisji znajdujących się w Dokumencie informacyjnym Emitent wskazał, iż środki z emisji akcji serii C  
będą  przeznaczone na rozwój usługi faktoringu należności oraz pożyczek krótkoterminowych. Emitent 
przeznaczył pozyskane środki na zwiększenie wartość finansowanego portfela. 

4.  Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym 
 miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w 
 szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 
 otwarcia subskrypcji, spotkań w inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin 
 publikacji raportu analitycznego.

Emitent informuje, iż w dniu  12.07.2012 r. został złożony wniosek o  wyznaczenie pierwszego  dnia  notowań 
obligacji serii A Emitenta na  tynku Catalyst na dzień 24.07.2012r. Do dnia sporządzenia niniejszego  raportu 
Emitent nie otrzymał informacji potwierdzającej wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii A.

Emitent informuje, iż na miesiąc lipiec 2012  roku nie przewiduje, poza wskazanym powyżej, wydarzeń 
dotyczących Emitenta i mogących być istotnymi z punktu widzenia interesów Inwestorów.

Emitent informuje, że Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2012 roku będzie opublikowany w formie Raportu 
bieżącego w dniu 14.08.2012r. 
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5.  Podstawa prawna.

Pkt 16  Załącznika do  Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z 
dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

6.  Podpisy

Paweł Barański  -  Prezes Zarządu  -  _____________________
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