
 

  

RAPORT MIESIĘCZNY  

EGB INVESTMENTS S.A.  

 
za czerwiec 2013 r. 

Bydgoszcz, 10 lipca 2013 r. 



 

 

 
Raport miesięczny za czerwiec 2013 r. 

EGB Investments S.A. 

Strona 2 z 6 

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 – 

czerwiec 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 czerwiec 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 – czerwiec 2013 roku. 

 
27 czerwca br., w związku z upływającą kadencją Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

EGB Investments S.A. dokonało wyboru jej członków na kolejną kadencję. Do składu Rady Nadzorczej 

powołani zostali: 

 Pan Sławomir Rybka - w drodze głosowania oddzielnymi grupami, delegowany następnie do stałego 

indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w Spółce, 

 Pan Imre Pukhely – w drodze głosowania zwykłego, 

 Pan Zbigniew Misztal – w drodze głosowania zwykłego. 

W drodze przysługujących Akcjonariuszom Założycielom Spółki uprawnień, wynikających z §14 ust. 1 

Statutu Spółki, do składu Rady Nadzorczej powołani zostali: 

 Pani Monika Kurowska (wskazana przez Akcjonariusza – Panią Jolantę Małgorzatę Niewiarowską), 

 Pan Mirosław Smoczyński (wskazany przez Akcjonariusza – Pana Krzysztofa Matelę). 

Kadencja wszystkich członków jest wspólna, trwa trzy lata i upłynie w 2016 roku. Wybór Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej EGB Investments S.A., zgodnie z pkt. 2 § 5 jej 

Regulaminu, nastąpi na pierwszym posiedzeniu. 

W omawianym miesiącu Spółka otrzymała informację o złożeniu przez Panią Elwirę Ligman rezygnacji z 

funkcji Wiceprezesa Zarządu EGB Nieruchomości Sp. z o. o., spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy 

Kapitałowej EGB Investments. W związku z powyższym, a także mając na uwadze rezygnację Pana Marcina 

Polańskiego z 10 maja 2013 r. z funkcji Prezesa Zarządu EGB Nieruchomości Sp. z o.o. (o czym informowano 

w raporcie bieżącym nr 32/2013, 6 czerwca 2013 r.), Zgromadzenie Wspólników tej spółki dokonało wyboru 

nowego Zarządu. Na podstawie uchwały nr 5/2013 do jego składu powołani zostali: 
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  Pani Jolanta Małgorzata Niewiarowska – jako Prezes Zarządu, 

  Pan Krzysztof Matela – jako Wiceprezes Zarządu.  

Kadencja Zarządu, który obecnie jest tożsamy z Zarządem spółki dominującej Grupy Kapitałowej EGB 

Investments, upłynie z dniem 7 lutego 2015 r.  

W czerwcu Spółka zawarła dwie umowy przelewu wierzytelności z Mega Debt Niestandaryzowanym 

Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym. Na ich podstawie EGB Investments S.A. nabyła 

wierzytelności o łącznej wartości 28.569.935 zł. 

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

przetargach na zakup portfeli od podmiotów z branży finansowej. W chwili obecnej oczekuje na ich wyniki. 

Ponadto Spółka przystąpiła także do przetargu na obsługę wierzytelności w ramach zlecenia od Klienta 

działającego 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 

30 czerwca br. skierowanych zostało do e-sądu 9.817 spraw o wartości 11.932.568 zł. Do 30 czerwca 2013 

roku uzyskano 3.663 nakazów zapłaty o wartości 4.854.508 zł. Z kolei 2.959 nakazom zostały nadane 

klauzule wykonalności o wartości 4.456.977 zł. Do postępowania egzekucyjnego skierowano 2.197 

wniosków o wartości 3.553.442 zł. 

W sprawach, których powództwo zostało wytoczone w 2011 i 2012 roku, do 30 czerwca 2013 roku: 

 Spółka uzyskała 42.798 nakazów o wartości 38.367.766 zł, 

 40.265 nakazom zapłaty o łącznej wartości 35.601.123 zł nadane zostały klauzule wykonalności, 

 Spółka skierowała na drogę postępowania egzekucyjnego 38.521 spraw o łącznej wartości 

34.297.997 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 wzrostu przychodów z tytułu 

windykacji sądowej i egzekucyjnej. 

W czerwcu br. EGB Investments S.A. zdobyła dwie prestiżowe nagrody, po raz kolejny potwierdzające 

najwyższą jakość prowadzonych przez nią relacji inwestorskich. W VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta 

organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Spółka znalazła się w wąskim gronie 

finalistów wytypowanych podczas trzyetapowej procedury weryfikacyjnej z grupy 854 podmiotów 

notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, z uwzględnieniem rynku NewConnect. Dodatkowo 

uhonorowana została Nagrodą Specjalną Ministra Skarbu Państwa za najlepszą komunikację z 

inwestorami indywidualnymi prowadzoną poprzez stronę internetową. Natomiast zespół Wortalu Relacji 

Inwestorskich (www.relacjeinwestorskie.org.pl) przyznał Spółce pierwsze miejsce za wzorową politykę 

komunikacyjną w plebiscycie "Najlepszy polski IR-owiec - ASO" w kategorii NewConnect. 

Złota Strona Emitenta to najważniejszy w Polsce konkurs dotyczący witryn internetowych spółek 

giełdowych. „Najlepszy polski IR-owiec” to akcja, podczas której zbadana została jakość komunikacji 

emitentów z parkietu głównego GPW oraz rynku alternatywnego z innymi uczestnikami rynku 

kapitałowego. O zwycięstwie EGB Investments S.A. w plebiscycie zadecydowały takie elementy jak: 
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doskonale zaprojektowana strona internetowa (użyteczna i zawierająca cenne dla inwestorów elementy, 

m.in. rozbudowane zakładki „Zarządzanie ryzykiem”, „Kontakt dla inwestorów” i „Ład Korporacyjny”), 

aktualne publikowanie raportów bieżących i okresowych, szeroka obecność w mediach społecznościowych 

(m.in. własny kanał na YouTube, profil na Facebooku i aktywna komunikacja poprzez Twitter) oraz 

publikowanie prezentacji wyników finansowych m.in. za pośrednictwem kanałów społecznościowych 

(slideshare.net). 

Spółka od momentu wprowadzenia akcji na rynek NewConnect dba nieustannie o prowadzenie otwartego 

dialogu z Interesariuszami, zwracając uwagę na przejrzystość i kompletność informacji, formułowanie 

komunikatu w jasny i zrozumiały sposób, zapewnienie estetycznej formy przekazu i korzystanie z różnych 

kanałów, dostosowanych do różnych upodobań Interesariuszy.  

26 czerwca br. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zaktualizował listę spółek zaliczanych 

do segmentu NewConnect Lead. Po kwartalnej weryfikacji EGB Investments S.A. po raz siódmy znalazła się 

w wąskim gronie podmiotów, których akcje zakwalifikowane zostały do tego segmentu. 

W raportowanym okresie na stronie korporacyjnej www.egb.pl uruchomione zostało Centrum Edukacyjne 

„Płacę na czas”, w którym zamieszczony został specjalnie wyselekcjonowany zestaw użytecznych 

materiałów, poświęconych zarządzaniu budżetem domowym oraz własną płynnością finansową. Nowa 

zakładka jest częścią kampanii edukacyjnej z zakresu rozsądnego zarządzania finansami, realizowanej przez 

Spółki z Grupy Kapitałowej EGB Investments. Materiały, raporty oraz prezentacje adresowane są zarówno 

do osób indywidualnych, jak i do firm. Także w czerwcu, w ramach wspomnianego programu edukacyjnego 

„Płacę na czas”, Spółka zorganizowała spotkanie dla drugiej klasy ze szkoły podstawowej w Białych Błotach, 

w trakcie którego dzieci zapoznały się z takimi pojęciami jak dług, dłużnik, wierzyciel, windykacja etc. 

Podczas lekcji dzieci – biorąc udział  różnych zabawach i ćwiczeniach – dowiedziały się jak wygląda praca w 

firmie windykacyjnej oraz nauczyły, na czym polega i z czym się wiąże pożyczanie pieniędzy.  

 

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Spółkę w okresie objętym niniejszym 

raportem. 
 

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

 03.06.2013 r. - raport nr 38/2013 „Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w 

porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 27 czerwca 2013 

roku”, 

 05.06.2013 r. – raport nr 39/2013 „Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w 

porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 27 czerwca 2013 

roku”, 

 06.06.2013 r. - raport nr 40/2013 „Zmiana w składzie Zarządu EGB Nieruchomości Sp. z o. o.”, 

 11.06.2013 r. – raport nr 41/2013 „Raport miesięczny – maj 2013 r.”, 

 28.06.2013 r. – raport nr 42/2013 „Zawarcie dwóch umów przelewu wierzytelności z funduszem 

MEGA DEBT NS FIZ”, 

 28.06.2013 r. – raport nr 43/2013 „Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy EGB Investments S.A. w dniu 27 czerwca 2013 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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 28.06.2013 r. – raport nr 44/2013 „Powołanie członków Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. na 

kolejną kadencję”. 

W okresie objętym niniejszym raportem EGB Investments S.A. publikowała następujące raporty ESPI: 

 03.06.2013 r. – raport nr 5/2013 „Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w 

porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 27 czerwca 2013 

roku”, 

 05.06.2013 r. - raport nr 6/2013 „Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w 

porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 27 czerwca 2013 

roku”, 

 28.06.2013 r. – raport nr 8/2013 „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A. w dniu 27 czerwca 2013 

roku”. 

 

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

miejsce w okresie objętym raportem 

 

W czerwcu 2013 roku 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 30 czerwca 2013 roku wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przedstawia się następująco: 

 Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w czerwcu 2013 roku: 
 

 Wartość portfela Liczba wierzytelności 

Wierzytelności zlecone 96.654.897 zł 17.457 

RAZEM 96.654.897 zł 17.457 

 

 Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w 2013 roku (narastająco od stycznia do czerwca 
2013 roku): 

 

 Wartość portfela Liczba wierzytelności 

Wierzytelności kupione 1.989.629 zł 3.390 

Wierzytelności zlecone 212.002.346 zł 78.517 

Wierzytelności sekurytyzacyjne 10.599.590 zł 1.536 

RAZEM 224.591.564 zł 83.443 

 

Wierzytelności zlecone, przyjęte do obsługi w czerwcu 2013 roku, pochodzą z następujących sektorów: 

 usług finansowych – 18,42%, 

 usług teleinformatycznych – 5,31%, 

 usług pozostałych – 75,98%, 

 usług publicznych – 0,29%. 
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W raportowanym okresie Spółka zależna EGB Finanse Sp. z o.o. zakupiła do obsługi na własny rachunek 

wierzytelności o łącznej wartości ponad 7,1 mln zł, z czego 6,3 mln to wierzytelności wysokocenne. 

Dodatkowo pozyskała w ramach umów zlecenia od Klientów sektora MMSP wierzytelności o łącznej 

wartości ponad 249 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: 

 6 sierpnia 2013 r. – skonsolidowany raport za II kwartał 2013 r., 

 6 sierpnia 2013 r. – raport miesięczny za lipiec 2013 r. 

 

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 


