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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 styczniu 2013 roku Emitent realizował politykę sprzedaży  świadczonych usług finansowych zwiększając 
grono  klientów oraz zawierając aneksy przedłużające na kolejne okresy umowy już funkcjonujące. O  niektórych 
umowach faktoringowych oraz aneksach zawartych w styczniu  2013 roku Emitent informował w Raportach 
bieżących. 

W stosunku do stycznia  2012 roku, w styczniu 2013 roku, wartość nabytego portfela  należności faktoringowych 
oraz ilość przyjętych do faktoringu faktur osiągnęła dynamikę dodatnią. Dodatnią dynamikę zanotował 
również przychód za styczeń 2013 roku względem przychodu za styczniu 2012 roku.  

Poniżej porównanie przychodu Emitenta za styczeń 2012 roku do stycznia 2013 roku:

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

Poniżej porównanie obrotu faktoringowego za styczeń 2012 roku do stycznia 2013 roku: 

Emitent uzyskał dodatnią dynamikę przychodu za  styczeń  2013 roku względem stycznia 2012 roku wynoszącą 
11,55 %, a także dodatnią dynamikę obrotu faktoringowego za analogiczny okres wynoszącą 7,13 %. 
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Istotny wzrost przychodu w styczniu 2013 roku względem stycznia  2012 roku wynika  ze zwiększenia  obrotu 
faktoringowego uzyskanego przez Emitenta względem analogicznego okresu 2012 roku.

Priorytetem Emitenta na kolejne miesiące jest zwiększenie obrotu faktoringowego  oraz przychodu ze sprzedaży 
usług. 

Podobnie jak w poprzednich okresach, Zarząd  Emitenta bardzo  dużą wagę poświęca procesowi kredytowemu, 
konsekwentnie realizując jedno z głównych założeń  strategii na 2013 rok, tj. utrzymanie bardzo  niskiego 
wskaźnika szkodowości na portfelu zakupionych wierzytelności faktoringowych. 

W tym celu  Zarząd  Emitenta dodatkowo  zaostrzył  opracowane i wdrożone procedury weryfikacji i monitoringu 
transakcji faktoringowych. Decyzje kredytowe są podejmowane w oparciu o przyjętą  procedurę Emitenta, w tym 
informacje pochodzące w wywiadowni gospodarczych, publikowanych map  ryzyk branżowych oraz o własne 
źródła.

Stosownie do wcześniej publikowanych Raportów bieżących Emitenta oświadcza, iż przed  Sądem Okręgowym 
w Katowicach Wydziałem XIII Gospodarczy w sprawie o  sygn. akt XIII GNc 521/12/K toczy się postępowanie 
z powództwa  Emitenta wobec Kontrahenta o  zapłatę kwoty w wysokości 804.420,00 złotych wraz z 
należnymi odsetkami ustawowymi od  dnia 15.07.2012 roku. W dniu 07.09.2012 roku Sąd Okręgowy w 
Katowicach Wydział  XIII Gospodarczy wydał wobec Kontrahenta nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym 
zobowiązując Kontrahenta do  zapłaty na  rzecz Emitenta kwoty w wysokości 804.420,00 złotych wraz z 
należnymi odsetkami ustawowymi od  dnia  15.07.2012 roku do dnia  zapłaty oraz kosztami procesu w wysokości 
17.273,00 złotych. 

W dniu 11.10.2012 roku Emitent otrzymał Postanowienie z dnia 09.10.2012  roku wydane w sprawie o  sygn. akt            
Ns 767/12 przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach Wydział I Cywilny, na podstawie którego  Sąd Rejonowy w 
Mysłowicach zezwolił  Kontrahentowi na  złożenie do depozytu sądowego  kwoty w wysokości 841.176,00 
złotych tytułem zabezpieczenia  roszczeń Emitenta  wynikającego  z nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym 
z dnia 07.09.2012 roku wydanego przez Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie o  sygn. akt                            
XIII GNc 521/12/K z zastrzeżeniem, że wypłata w/w kwoty ma nastąpić na  wniosek Emitenta po  wykazaniu 
przez niego prawa do tejże kwoty na  mocy prawomocnego orzeczenia  kończącego sprawę o  sygn. akt           
XIII GNc 521/12/K zawisłą  przed  Sądem Okręgowym w Katowicach z powództwa Emitenta przeciwko 
Kontrahentowi o zapłatę. 

W dniu 30.01.2013 roku Spółka  otrzymała od pełnomocnika procesowego Spółki Postanowienia  z dnia 
25.01.2013 roku wydane przez Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział XIII Gospodarczy w sprawie o  sygn. akt 
XIII GC 561/12, na podstawie którego Sąd utrzymał w mocy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 
07.09.2012 roku w sprawie o  sygn. akt XIII GNc 521/12/K oraz postanowił zwrócić Kontrahentowi koszty 
opłaty sądowej uiszczonej przez kontrahenta  od  zarzutów do  nakazu zapłaty. Na dzień  sporządzenia Raportu 
okresowego powyższe Postanowienie nie jest jeszcze prawomocne. 

Po uprawomocnieniu się Postanowienia z dnia 25.01.2013 roku Spółka złoży wniosek o zwolnienie depozytu 
sądowego ustanowionego mocą Postanowienia z dnia  09.10.2012 roku wydanego w sprawie o  sygn. akt Ns 
767/12 przez Sąd  Rejonowy w Mysłowicach Wydział I Cywilny, na  podstawie którego Sąd Rejonowy w 
Mysłowicach zezwolił  Kontrahentowi na  złożenie do depozytu sądowego  kwoty w wysokości 841.176,00 
złotych tytułem zabezpieczenia roszczeń Spółki wynikającego z nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z 
dnia 07.09.2012 roku wydanego przez Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie o  sygn. akt XIII GNc 521/12/K 
z zastrzeżeniem, że wypłata  w/w kwoty na nastąpić na wniosek Spółki po  wykazaniu przez Spółkę prawa do 
tejże kwoty na mocy prawomocnego  orzeczenia kończącego sprawę o sygn. akt XIII GNc 521/12/K zawisłą 
przed Sądem Okręgowym w Katowicach z powództwa Spółki przeciwko Kontrahentowi o zapłatę. 

O  powyższym Spółka informowała  Raportami bieżącymi nr 91/2012 z dnia 12.10.2012  roku oraz nr 8/2013 z 
dnia 30.01.2013 roku.
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Raportem bieżącym nr 127/2012 z dnia 19.12.2012 roku Spółka podała do  publicznej wiadomości informację o 
skierowaniu do Sądu Okręgowego  w Katowicach pozwu o  wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu 
nakazowym o  zapłatę wymagalnych należności przysługujących Spółce wobec Kontrahenta z branży 
hotelarskiej z siedzibą  w miejscowości Mircze w kwocie 400.000,00 złotych z tytułu faktury VAT nabytych 
przez Spółkę w ramach świadczenia usług faktoringowych. 

Raportem bieżącym nr 6/2013 z dnia  24.01.2013 roku Spółka  poinformowała o  wydaniu nakazu zapłaty w 
postępowaniu  nakazowym wydanym przez Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział XIII Gospodarczy w 
sprawie o  sygn. akt XIII GNc 871/12/Ap z dnia 18.01.2013 roku zobowiązujący Kontrahenta do  zapłaty na 
rzecz Spółki kwoty w wysokości 400.000,00  złotych wraz z należnymi odsetkami ustawowymi od dnia 
13.11.2012 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu w wysokości 12.217,00 złotych. 

W dniu 14.02.2013 roku Spółka  zawarła z Kontrahentem Ugodę spłaty zadłużenia, mocą  której Kontrahent 
zobowiązał się do zapłaty na rzecz Spółki kwoty zobowiązania Kontrahenta obliczonej na dzień  Ugody w 
łącznej wysokości 434.074,99 złotych ("Kwota zobowiązania") oraz dalszych odsetek ustawowych liczonych 
do  dnia  dokonania spłaty, a także kosztów postępowania sądowego i zabezpieczającego  w następujących 
kwotach i terminach:

I rata w kwocie 150.000,00 złotych płatna do dnia 19.02.2013 roku,
II rata w kwocie 100.000,00 złotych płatna do dnia 19.03.2013 roku,
III rata w kwocie 100.000,00 złotych płatna do dnia 19.04.2013 roku,
IV rata w kwocie 50.000,00  złotych powiększona  o  kwotę kosztów postępowania sądowego i 
zabezpieczającego oraz odsetki ustawowe należne na dzień dokonania wpłaty płatna do dnia 19.05.2013 roku. 

Tytułem zabezpieczenia  Kwoty zobowiązania  w dacie zawarcia  Ugody Spółka  uzyskała poręczenie małżonki 
Kontrahenta, a  także Kontrahent zobowiązał się do ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń  w terminie do 
25.02.2013 roku w postaci zastawu rejestrowego  na  podstawie ustawy z dnia 6  grudnia  1996 r. o  zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 1996  r. Nr 149, poz. 703 z późn. zm.) na dwóch ruchomościach 
należących do  Kontrahenta  o  łącznej wartości zbywczej wynoszącej w dacie zawarcia  Ugody ok. 350.000,00 
złotych. 

Strony postanowiły również, iż  w przypadku braku zapłaty przez Kontrahenta pierwszej raty w wysokości 
150.000,00 złotych lub w przypadku nieustanowienia zabezpieczeń przez Kontrahenta  w zakreślonym 
powyżej terminie, a także w przypadku braku realizacji postanowień  Ugody, Kwota  zobowiązania  Kontrahenta 
staje się natychmiast wymagalna  i Spółka jest uprawniona do  wszczęcia wobec Kontrahenta postępowania 
egzekucyjnego oraz zaspokojenie się z ustanowionych zabezpieczeń. 

O  powyższym Spółka poinformowała Raportami bieżącymi nr 127/2012 z dnia  19.12.2012  roku, nr 6/2013 z 
dnia 24.01.2013 roku oraz nr 9/2013 z dnia 14.02.2013 roku. 

W dniu 31.12.2012 roku 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 roku 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. 

Z przeprowadzonego badania sporządzony został dokument pt. "Potwierdzenie zgodności 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 z dnia 31.12.2012 roku". 
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Administrator Zastawu poinformował Spółkę, iż po dokonaniu w dniu 31.12.2012 roku badania  zgodnie z 
wymogami § 9 ust. 5 Umowy Administrator Zastawu stwierdził, co następuje:

1/ Zbiór wierzytelności istniejących i przyszłych o  zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, 
stanowiących przedmiot Zastawu na Zbiorze Wierzytelności według  prowadzonej przez Zastawcę Listy 
Zbioru A obejmuje wierzytelności wobec osób trzecich, spełniające cechy określone w umowie 
zastawniczej, w tym: bezsporne, których istnienie zostało potwierdzone przez dłużników, wobec dłużników, 
objętych ubezpieczeniem należności, posiadających ustanowiony limit finansowania, nabycie których 
sfinansowane zostało przez Zastawcę w granicach tego limitu,

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 31.12.2012 roku stanowi kwotę: 2.798.310,11 złotych,

4/ Wartość łączna przedmiotu zabezpieczenia obligacji zastawem na  zbiorze wierzytelności objętych Zbiorem 
Wierzytelności ujawnionym na Liście Zbioru A (kwota  2.798.310,11 złotych) i zastawem na  rachunku 
zastrzeżonym (saldo wierzytelności pieniężnych na Rachunku Zastrzeżonym) ustalona  na dzień 31.12.2012 
roku (kwota 1.687.777,33 złotych) stanowi kwotę: 4.486.087,44 złotych, tj. równowartość 130,60 % 
wartości nominalnej przydzielonych Obligacji serii A na  dzień badania, i jest zgodna  z warunkami emisji 
Obligacji,

5/ Administrator Zastawu nie stwierdził nieprawidłowości.

O powyższym Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 5/2013 z dnia 23.01.2013 roku.

2.  Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu 
 bieżącego w okresie objętym raportem. 

W styczniu 2013 roku Emitent opublikował następujące informacje w trybie raportu bieżącego:

 RB 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 –  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 
       2013 roku,
 RB 2/2013 z dnia 11 stycznia 2013 –  Ko re k t a ra p o r t u b i eżąc e g o  n r 1 /2 0 1 3 - 
       Harmonogram publikacji raportów okresowych w 
       2013 roku,
 RB 3/2013 z dnia 11 stycznia 2013 –  Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej,
 RB 4/2013 z dnia 14 stycznia 2013 –  Raport miesięczny za  grudzień  2012 roku - AKCEPT 
       Finance S.A.,
 RB 5/2013 z dnia 23 stycznia 2013 –  Badanie przedmiotu zastawu obligacji serii A 
       AKCEPT Finance S.A.,
 RB 6/2013 z dnia  24 stycznia  2013 –  Uzyskanie informacji o  wydaniu nakazu zapłaty w 
       postępowaniu  nakazowym w sprawie z powództwa  
       Emitenta,
 RB 7/2013 z dnia 25 stycznia 2013 –  Zawarcie aneksu do umowy kredytowej,
 RB 8/2013 z dnia  30 stycznia  2013 –  Otrzymanie postanowienia sądu utrzymującego  w 
       mocy nakaz zapłaty wydany wobec Kontrahenta. 
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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  z inwestorami lub  analitykami, oraz oczekiwany termin 
 publikacji raportu analitycznego.

Emitent informuje, iż na luty 2013 roku nie przewiduje wydarzeń  dotyczących Emitenta  i mogących być 
istotnymi z punktu widzenia interesów Inwestorów. 

W lutym 2013 roku Emitent planuje podanie do  publicznej wiadomości informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego 
Walnego  Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta  celem podjęcia, co najmniej uchwały w zakresie wyboru 
Członka Rady Nadzorczej. O  terminie Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz o 
porządku obrad, a także innych prawem zakreślonych informacjach Emitent zawiadomi o  publicznej 
wiadomości w stosownym do tego trybie postępowania. 

Emitent informuje, że Raport miesięczny za  luty 2013 roku będzie opublikowany w formie Raportu bieżącego  w 
dniu 14.03.2013 roku. 

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  -  _____________________

           

Monika Tymińska -  Członek Zarządu -  _____________________
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