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Sytuacja na rynku wierzytelności

W październiku 2012 roku został opublikowany Raport InfoDług, który przedstawia 
najnowszą analizę rynku wierzytelności. Wskazała ona, że po okresie względnej stabilizacji 
w III kwartale 2012 roku ponownie zaczęła szybciej rosnąć liczba zaległych płatności. 
W ciągu trzech miesięcy kwota przeterminowanego zadłużenia wzrosła o 950 milionów 
złotych, czyli o 3%. W ostatnich miesiącach wzrosła także liczba osób zadłużonych oraz 
średnia kwota zadłużenia. Obecnie do grupy podwyższonego ryzyka, czyli osób, które 
czasowo nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, zalicza się 2,2 mln Polaków, a przeciętna 
kwota zadłużenia to 16 715 zł.

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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RAPORTY EBI: 

Raport 80/2012  Uzupełnienie porządku obrad NWZ na żądanie Akcjonariusza

Raport 81/2012  Rozpoczęcie emisji obligacji serii M

Raport 82/2012  Zawiadomienie akcjonariusza z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, 
   w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym 
   zgromadzeniu Spółki

Raport 83/2012  Korekta raportu 81/2012

Raport 84/2012  Zawarcie znaczącej umowy

Raport 85/2012  Raport miesięczny za wrzesień 2012 roku

Raport 86/2012  Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego 
   za 2012 rok

Raport 87/2012  Przerwa w obradach NWZ oraz treść podjętych uchwał

Raport 88/2012  Wykreślenie zastawu rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych

Raport 89/2012  Zakończenie emisji i przydział obligacji serii M

RAPORTY ESPI: 

Raport 20/2012  Zawiadomienie akcjonariusza z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, 
   w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu  
   Spółki

II. Zestawienie informacji 
opublikowanych przez Emitenta 
w trybie raportu bieżącego 
w okresie objętym niniejszym 
raportem.
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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 7 321 780 PLN. Wartość spraw przeka-
zanych do obsługi Emitentowi przez Klientów z sektora B2C we wrześniu 2012 roku wyniosła 
69 874 656 PLN. Łączna wartość spraw przyjętych do windykacji przez Emitenta z obu  
sektorów w październiku 2012 r. wynosi 77 196 436  PLN. 

 

Od początku 2012 roku Emitent przyjął do windykacji portfel wierzytelności o wartości 
949,96 mln  PLN. Jest to wzrost o niemal 36% w stosunku do analogicznego okresu roku 
ubiegłego. 

Pozyskanie nowych pakietów wierzytelności na rynku wierzytelności B2C
W omawianym okresie Spółka zakończyła negocjacje dotyczące pozyskania dwóch pakietów 
wierzytelności z rynku usług telekomunikacyjnych. Współpraca z podmiotami branży teleko-
munikacyjnej wpływa na zwiększanie udziału w rynku wierzytelności B2C.  

Zakończenie emisji obligacji serii M
Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. zakończyła emisję dwuletnich zabezpie-
czonych obligacji na okaziciela serii M. W związku z faktem należytego subskrybowania             
 i opłacenia 6 500 (słownie: sześć tysięcy pięciuset) sztuk obligacji wyemitowanych 
w wykonaniu uchwały nr 21/2012 Zarządu Spółki z dnia 3 października 2012 roku emisja 
Obligacji serii M doszła do skutku.
Na podstawie złożonych formularzy zapisu na Obligacje i dokonanych wpłat na Obligacje 
Zarząd Spółki z dniem 29 października 2012 roku przydzielił obligacje 66 subskrybentom. 
W wyniku przeprowadzonej emisji Spółka pozyskała kapitał w wysokości 6 500 000 PLN, 
które zostaną przeznaczone na rozwój spółki, w tym przede wszystkim na zakup portfeli 
wierzytelności.

III. Opis istotnych dokonań              
i niepowodzeń Emitenta w okresie, 
którego dotyczy raport wraz z wyka-
zem najważniejszych zdarzeń ich 
dotyczących oraz inne informacje, 
które zdaniem Emitenta są istotne 
dla oceny jego sytuacji kadrowej, 
majątkowej i finansowej.

1 stycznia – 30 października 2012 r.

Wierzytelności 
zlecone do obsługi 

(sektor B2C)

Wierzytelności 
zlecone do obsługi 

(sektor B2B)

Łącznie 949 965 779,22  PLN

869 441 379,34  PLN

80 524 399,88  PLN

Tabela 1. Wartość portfela spraw Emitenta w 2012 roku (w  PLN).

Źródło: Emitent
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W okresie, którego dotyczy niniejszy raport nie wystąpiły żadne zdarzenia o nietypowym 
charakterze, które w opinii Emitenta mogłyby mieć znaczący wpływ na wyniki Emitenta        
w kolejnych kwartałach. 

 

Emitent konsekwentnie realizuje przedstawioną w Dokumencie Informacyjnym strategię 
rozwoju, zgodnie z którą nadrzędnym celem Spółki jest zwiększenie udziału w rynku obrotu 
wierzytelnościami oraz rozszerzenie zakresu oferowanych usług w zakresie serwisowania 
portfeli wierzytelności przeterminowanych, a docelowo objęcie pozycji lidera w branży 
windykacyjnej. Do szczegółowych celów Spółki należą:

• inwestowanie w zakup portfeli wierzytelności, pochodzących zarówno z sektora B2B,  
 jak i B2C,
• utworzenie funduszu dedykowanego do obsługi portfeli wierzytelności przetermi- 
 nowanych,
• uruchomienie tzw. cross sellingu usług finansowych i dodatkowych form akwizycji,

Rosnący portfel obsługiwanych wierzytelności powoduje kolejne usprawnienia                      
wewnątrz Spółki, które także wpisują się w strategię opisana przez Emitenta                           
w Dokumencie Informacyjnym:

• rozbudowa platformy teleinformatycznej
• wzrost zatrudnienia w Dziale Sprzedaży i komórkach operacyjnych, 
• otwarcie kolejnych oddziałów na terenie Polski, jak również rozwój poza   
 granicami kraju,
• rozbudowa centrum analitycznego wspierającego właściwą parametryzację   
 w procesie prognozowania wycen portfeli czy też usług,
• udoskonalenie systemu finansowo-księgowego Emitenta o dodatkowe    
 możliwości przekrojowego raportowania.

W związku z aktywnym udziałem e-Kancelarii w przetargach na zakup wierzytelności 
charakteryzujących się wysoką jakością, Spółka podejmuje działania mające na celu pozys-
kanie kolejnych środków na inwestycje. Efektem tych działań są emisje obligacji – obecnie 
została zakończona emisja obligacji serii M, a uchwałą zarządu jeszcze w listopadzie                    
rozpocznie się emisja obligacji serii N.

IV Opis czynników i zdarzeń                 
 o nietypowym charakterze  
 mających znaczący wpływ  
 na wyniki Emitenta

V Informacje na temat realizacji celów emisji. 
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VI. Kalendarz inwestora, obejmu-
jący wydarzenia mające mieć 
miejsce w nadchodzącym miesiącu, 
które dotyczą Emitenta i są istotne          
z punktu widzenia interesów 
inwestorów.

Terminarz Inwestora w grudniu 2012 roku przewiduje następujące wydarzenia:

• publikacja raportu za miesiąc listopad 2012 r. – 14 grudnia 2012 roku 

• wypłata odsetek z obligacji serii F – 21 grudnia 2012 roku

  

Osoby reprezentujące Spółkę:

Mariusz Pawłowski – Prezes Zarządu
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