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Spis treści 
 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie 

mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finansowych – luty 

2013 r.  

2. Zestawienie raportów bieżących i okresowych EBI oraz ESPI przekazanych w okresie objętym raportem. 

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

okresie objętym raportem.  

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które 

dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów. 

 

Zarząd EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając w oparciu o postanowienia Załącznika  

do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 

roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej 

wiadomości raport miesięczny za luty 2013 roku. 

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w 

jej ocenie mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz 

wyników finansowych – luty 2013 roku. 

 

W omawianym miesiącu EGB Investments S.A. kontynuowała działania dotyczące przeglądu narzędzi i 

procesów windykacyjnych wykorzystywanych przez Spółkę, związane m.in. ze zmianą struktury 

organizacyjnej EGB Investments S.A., o której informowano w raporcie miesięcznym za styczeń br. Zarząd 

Spółki stoi na stanowisku, iż cykliczny ich przegląd służy optymalizacji podejmowanych przez Spółkę 

procesów dochodzenia należności, zarówno pod względem ich jakości, długości trwania, jak i związanych z 

nimi kosztów. 

 

Realizując strategię pozyskiwania nowych Klientów, EGB Investments S.A. wzięła udział w ośmiu 

przetargach na zakup portfeli od podmiotów z branży finansowej, telekomunikacyjnej i usługowej. W chwili 

obecnej Spółka oczekuje na ich wyniki. Ponadto Spółka przystąpiła także do przetargu na obsługę 

wierzytelności w ramach zlecenia od Klientów działających w branży finansowej. 

 

EGB Investments S.A. kontynuowała działania w zakresie dochodzenia roszczeń na drodze elektronicznego 

postępowania upominawczego. W ramach spraw windykowanych na własny rachunek oraz spraw 

zleconych do obsługi przez Klientów, w których powództwo zostało wytoczone w roku 2013, w okresie do 

28 lutego br. skierowanych zostało do e-sądu 1.760 spraw o wartości 4.144.308 zł. Do 28 lutego 2013 roku 

uzyskano 411 nakazów zapłaty o wartości 944.648 zł. 

 

W sprawach, których powództwo zostało wytoczone w 2011 i 2012 roku, do 28 lutego 2013 roku: 

 Spółka uzyskała 48.435 nakazów zapłaty o wartości 45.124.348 zł, 

 45.168 nakazom zapłaty o łącznej wartości 41.573.448 zł nadane zostały klauzule wykonalności, 
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 Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 43.031 spraw o łącznej wartości  

40.036.919 zł. 

Zarząd EGB Investments S.A. stoi na stanowisku, iż działania podejmowane w ramach elektronicznego 

postępowania upominawczego wpływają na znaczne skrócenie procesu obsługi spraw na drodze sądowej, 

obniżenie kosztów tych działań, a jednocześnie przyczyniać się będą do konsekwentnego wzrostu 

przychodów z tytułu windykacji sądowej i egzekucyjnej. 

 

W omawianym miesiącu EGB Investments S.A. udzieliła EGB Finanse Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 1,3 mln zł.  

 

W lutym br. EGB Investments S.A. została zakwalifikowana do II etapu VI edycji konkursu Złota Strona 

Emitenta, organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. W pierwszym etapie oceniono 

strony internetowe 854 polskich oraz zagranicznych spółek giełdowych, których akcje były notowane 19 

października 2012 roku na GPW, w tym także na rynku NewConnect. EGB Investments S.A. jest jedną z 

zaledwie 11 spółek notowanych na rynku alternatywnym i jedną z 56 wytypowanych do drugiego etapu we 

wszystkich pięciu kategoriach. Serwis relacji inwestorskich Spółki zdobył główną nagrodę w kategorii spółek 

notowanych na rynku alternatywnym w ubiegłorocznej V edycji konkursu, dlatego też dołączenie i w tym 

roku do grona nominatów jest dla nas ważnym potwierdzeniem słuszności rozwoju tego kanału 

komunikacji. Spółka nieustannie wprowadza dodatkowe funkcjonalności oraz rozszerza zakres 

prezentowanych w serwisie informacji, tak by był on jak najbardziej ergonomiczny, czytelny oraz by 

odpowiadał w pełni na potrzeby Interesariuszy.  

 

Także w lutym Spółka została zaliczona do grona Gazel Biznesu w rankingu przygotowywanym przez Puls 

Biznesu, we współpracy z Coface Poland oraz Bankiem Zachodnim WBK i Kredyt Bankiem. Weryfikują one 

dane finansowe zgłoszonych przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę przyrost obrotów osiągnięty w ciągu trzech 

badanych lat, a także rzetelność oraz uczciwość wobec kontrahentów. Obecność EGB Investments S.A. na 

liście Gazel Biznesu to istotne wyróżnienie, wskazujące na dynamiczny rozwój oraz bardzo dobre wyniki 

finansowe.  

 

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Spółkę w okresie objętym niniejszym 

raportem. 

 

W okresie objętym niniejszym raportem EGB Investments S.A. opublikowała następujące raporty EBI: 

 12.02.2013 r. - raport nr 3/2013 „Jednostkowy raport kwartalny EGB Investments S.A. za IV kwartał 

2012 roku”, 

 12.02.2013 r. - raport nr 4/2013 „Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej EGB 

Investments za IV kwartał 2012 roku”, 

 12.02.2013 r. – raport nr 5/2013 „Raport miesięczny – styczeń 2013 r.”. 

 

W okresie objętym niniejszym raportem EGB Investments S.A. publikowała następujący raport ESPI: 

 01.02.2013 r. – raport nr 1/2013 „Zestawienie drobnych transakcji przeprowadzonych na akcjach 

Spółki w 2012 roku”. 

 

http://www.egb.pl/relacje-inwestorskie/firma-windykacyjna-raporty/ebi-biezace/?id=913
http://www.egb.pl/relacje-inwestorskie/firma-windykacyjna-raporty/ebi-biezace/?id=913
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3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała 

miejsce w okresie objętym raportem 

 

W lutym 2013 r. Spółka kontynuowała obsługę wierzytelności nabytych w ramach umów podpisanych we 

wcześniejszych miesiącach, w tym zakupionych ze środków pozyskanych z emisji akcji serii F oraz emisji 

obligacji. Proces windykacji następuje zgodnie z przewidywaniami i założonym modelem finansowym.  

Na 28 lutego 2013 r. wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco: 

 Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w lutym 2013 r.: 

 

 Wartość portfela Liczba wierzytelności 

Wierzytelności zlecone 22.815.896 zł 8.876 

RAZEM 22.815.896 zł 8.876 

 

 Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w 2013 r. (narastająco od stycznia do lutego 2013 r.): 

 

 Wartość portfela Liczba wierzytelności 

Wierzytelności kupione 1.097.448 zł 1.537 

Wierzytelności zlecone 51.850.924 zł 21.140 

RAZEM 52.948.372 zł 22.677 

 

 

Wierzytelności zlecone, przyjęte do obsługi w lutym 2013 r., pochodzą z następujących sektorów: 

 usług finansowych –  85,43%, 

 usług teleinformatycznych –  13,53%, 

 usług pozostałych –  1,05%. 

 

W raportowanym okresie Spółka zależna EGB Finanse Sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek 

wierzytelności o łącznej wartości ponad 2,9 mln zł, z czego ponad 2,3 mln zł stanowią wierzytelności 

wysokocenne. Dodatkowo pozyskała w ramach umów zlecenia od Klientów sektora MSP wierzytelności o 

łącznej wartości ponad 205 tys. zł. 

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym 

miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 

 

W kolejnym miesiącu, zgodnie z przedstawionym przez Spółkę harmonogramem, opublikowane zostaną: 

 10 kwietnia 2013 r. – raport miesięczny za marzec 2013 r. 
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Podstawa prawna: 
Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 
Krzysztof Matela - Prezes Zarządu 

Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu 


