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 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
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 z punktu widzenia interesów inwestorów

6

6

5



www.e-kancelaria.com

0 3

Emisje obligacji 

Emisja obligacji serii A, które w raportowanym okresie rozpoczął Niestandaryzowany 
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty UNIFUND, a którego jedynym 
inwestorem jest Emitent, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 10.000.000,00 złotych 
(dziesięć milionów złotych) nie doszła do skutku. Podmiotem reprezentującym                                     
i zarządzającym NSFIZ UNIFUND jest FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

Wprowadzenie obligacji serii G i I na rynek Catalyst

Zarząd Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, 
że dnia 6 września 2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
("Giełda") podjął Uchwałę Nr 884/2012 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania 
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G i I Emitenta.
Jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu Catalyst 3.000 (trzech 
tysięcy)  obligacji na okaziciela serii G  Spółki,  określono dzień 12 września 2012 r.
Obligacje Serii G są notowane na rynku kierowanym zleceniami pod nazwą skróconą 
"EKA0413".
Jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1.600 
(jednego tysiąca sześciuset) obligacji na okaziciela serii I Spółki, określono dzień 12 
września 2012 roku.
Obligacje Serii I są notowane na rynku kierowanym zleceniami pod nazwą skróconą 
"EKA0513".

Wprowadzenie akcji serii D na rynek NewConnect

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyznaczył uchwałą nr 954/2012 
pierwszy dzień notowań na alternatywnym rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela 
serii D Emitenta.
28 września 2012 r. stał się pierwszym dniem notowań w alternatywnym systemie obrotu 
NewConnect 12.140.000 (dwunastu milionów stu czterdziestu tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii D Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Zarząd 
Giełdy postanowił także notować akcje serii D Emitenta na rynku kierowanym zleceniami           
w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EKANCELAR" i oznaczeniem "EKA".

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 6 676 711 zł. Wartość spraw przekaza-
nych do obsługi Emitentowi przez Klientów z sektora B2C we wrześniu 2012 roku wyniosła                 
142 683 418  zł. Łączna wartość spraw przyjętych do windykacji przez Emitenta z obu 
sektorów we wrześniu 2012 r. wynosi 149 360 129  zł. 

Tabela 1. Wartość portfela spraw Emitenta (własne i inkaso) w 2012 roku (w zł).

 

Źródło: Emitent

Od początku 2012 roku Emitent przyjął do windykacji portfel wierzytelności o wartości                  
872 769 342 zł. Jest to wzrost o niemal 25% w stosunku do analogicznego okresu               
roku ubiegłego. 

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.

1 stycznia – 30 września 2012 r.

Wierzytelności 
zlecone do obsługi 

(sektor B2C)
Wierzytelności 

zlecone do obsługi 
(sektor B2B)

Łącznie 872 769 342,22 zł

799 566 723,34 zł

73 202 619,88 zł
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RAPORTY EBI: 

Raport 72/2012   Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowań  

           obligacji na okaziciela serii G i I Spółki na Catalyst

Raport 73/2012   Raport miesięczny za sierpień 2012 roku

Raport 74/2012   Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego  

           systemu obrotu NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki

Raport 75/2012   Korekta raportu 74/2012

Raport 76/2012   Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego  

           systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J Spółki

Raport 77/2012   Ustanowienie przez sąd zastawu rejestrowego na certyfikatach inwesty 

           cyjnych NSFIZ UNIFUND należących do Emitenta

Raport 77/2012   Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowań  

          w alternatywnym syst. obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych             

          na okaziciela serii D Spółki

Raport 78/2012   Zawiadomienie akcjonariusza z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej,            

          w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

Raport 79/2012   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki e-Kancelaria 

          Grupa Prawno-Finansowa S.A. na dzień 29 października 2012 roku

RAPORTY ESPI (okresowe ): 

Raport 18/2012   Zawiadomienie akcjonariusza z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej,                

          w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

Raport 19/2012   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki e-Kancelaria  

                    Grupa Prawno-Finansowa S.A. na dzień 29 października 2012 roku

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 swoje cele strategiczne poprzez aktywny udział 

w przetargach na zakup portfeli wierzytelności.  W omawianym okresie Spółka zakończyła 

długie negocjacje ostatecznym podpisaniem umowy ramowej z jednym z najbardziej 

znaczących graczy na rynku usług medialnych. Stała współpraca z dużym kontrahentem                

w obszarze zarządzania wierzytelnościami przyniesie zdaniem Spółki istotne korzyści 

związane z dywersyfikacją źródeł przychodów osiąganych przez Spółkę  oraz zwiększenie 

udziału w rynku wierzytelności B2C.  

Terminarz Inwestora w październiku 2012 roku przewiduje następujące wydarzenia:

• publikacja raportu za miesiąc październik 2012 r. – 14 listopada 2012 r. 

• publikacja raportu za 3 kwartał 2012 r. – 14 listopada 2012 r. 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Mariusz Pawłowski – Prezes Zarządu
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