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SPIS TREŚCI
I 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

II Zestawienie informacji  opublikowanych  przez  Emitenta w trybie raportu bieżącego  
 w okresie  objętym  niniejszym raportem

III Informacje na temat realizacji celów emisji

IV Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym  
 miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów
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Emisja obligacji serii K1

11 czerwca 2012 r. Emitent podjął Uchwałę nr 13/2012 w sprawie emisji 

osiemnastomiesięcznych niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K1.

Spółka postanowiła wyemitować do 1.000 sztuk obligacji serii K1. Wartość nominalna obli-

gacji serii K1 równa jest 1.000,00 zł, a cena emisyjna jednej obligacji serii K1 została usta-

lona na poziomie równym jej wartości nominalnej. 

Emisja obligacji serii K2

11 czerwca 2012 r. Emitent podjął Uchwałę nr 14/2012 w sprawie emisji 

dwudziestoczteromiesięcznych niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K2.

Spółka postanowiła wyemitować do 1.000 sztuk obligacji serii K1. Wartość nominalna obli-

gacji serii K2 równa jest 1.000,00 zł, a cena emisyjna jednej obligacji serii K2 została usta-

lona na poziomie równym jej wartości nominalnej. 

Emisja obligacji serii K3

11 czerwca 2012 r. Emitent podjął Uchwałę nr 15/2012 w sprawie emisji 

trzydziestosześciomiesięcznych niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K3.

Spółka postanowiła wyemitować do 3.000 sztuk obligacji serii K3. Wartość nominalna obli-

gacji serii K3 równa jest 1.000,00 zł, a cena emisyjna jednej obligacji serii K3 została usta-

lona na poziomie równym jej wartości nominalnej.

Emisje serii K1, K2 oraz K3 były kolejnymi emisjami przeprowadzonymi przez Emitenta 

samodzielnie.

Środki pozyskane z emisji papierów dłużnych Emitent przeznaczy na zakup portfeli 

wierzytelności, certyfikatów inwestycyjnych funduszów sekurytyzacyjnych oraz na spłatę 

wcześniej wyemitowanych obligacji w drodze rolowania. 

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.

W raportowanym okresie odbyły się dwa Walne Zgromadzenia:

• 15 czerwca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa 

   Prawno-Finansowa S.A.

• 28 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa 

   Prawno-Finansowa S.A.

I Informacje na temat 

wystąpienia tendencji i zdarzeń w 

otoczeniu rynkowym Emitenta, 

które w ocenie Emitenta mogą mieć 

w przyszłości istotne skutki dla kon-

dycji finansowej oraz wyników 

finansowych Emitenta.
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Portfel wierzytelności

Wszystkie umowy na windykację należności oraz obsługę prawną z sektora B2B zawarte        

w raportowanym okresie opiewają na łączną kwotę 4 645 475,80 zł. Wartość spraw przeka-

zanych do obsługi Emitentowi przez Klientów z sektora B2C w czerwcu 2012 roku wyniosła 

24 347 785,80 zł. Łączna wartość spraw przyjętych do windykacji przez Emitenta z obu sek-

torów w czerwcu 2012 r. wynosi 28 993 261,60  zł. 

 

                 Źródło: Emitent

Od początku roku 2012 Emitent przyjął do windykacji portfel wierzytelności (inkaso i własne) 

o wartości 405 mln zł.  

RAPORTY EBI: 

• 42/2012 Wykup obligacji serii C

• 43/2012 Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii J Emitenta

• 44/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca  

  2012 roku.

• 45/2012 Rozpoczęcie emisji obligacji serii K1

• 46/2012 Rozpoczęcie emisji obligacji serii K2

• 47/2012 Rozpoczęcie emisji obligacji serii K3

• 48/2012 Raport miesięczny za maj 2012 roku

• 49/2012 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  

  e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z dnia 15 czerwca 2012 r.

• 50/2012 Zawarcie istotnych umów przez Spółkę

• 51/2012 Korekta raportu 46/2012

• 52/2012 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki   

  e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.

  Spółki  w dniu 15 czerwca 2012 r.

RAPORTY ESPI: 

• 10/2012      Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki e-Kancelaria Grupa  

  Prawno-Finansowa S.A. na dzień 28 czerwca 2012 roku.co najmniej 5%  

  liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 15 czerwca 2012 r.

• 12/2012      Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ  

 1 stycznia –  30 czerwca 2012 

Wierzytelności zlecone do obsługi  
(sektor B2C) 349 559 400,50 zł 

Wierzytelności zlecone do obsługi  
(sektor B2B) 55 558 729,77 zł 

Łącznie 405 118 130,27 zł 

 

II          Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta              

w trybie raportu bieżącego w okresie  objętym niniejszym raportem.
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III   Informacje na temat 

             realizacji  celów emisji. 

IV Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce               

 w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne                   

 z punktu widzenia interesów inwestorów.

W raportowanym okresie Spółka realizowała cele emisji papierów wartościowych poprzez 

aktywny udział w przetargach na zakup portfeli wierzytelności. Istotnym aspektem rozwoju 

działalności Spółki i realizacji założeń strategicznych jest rozbudowywanie współpracy z sek-

torem funduszy sekurytyzacyjnych. Emitent realizował również procesy windykacyjne            

w ramach zarządzanych portfeli wierzytelności. 

 

Terminarz Inwestora w sierpniu 2012 roku przewiduje następujące wydarzenia:

• publikacja raportu miesięcznego – 14 sierpnia 2012 r. 

• publikacja raportu kwartalnego – 14 sierpnia 2012 r. 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Mariusz Pawłowski – Prezes Zarządu

www.e-kancelaria.com


	RAPORT mczny okladka
	RAPORT mczny spis tre
	RAPORT mczny 3
	RAPORT mczny 4
	RAPORT mczny 5

