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RAPORT MIESIĘCZNY ZA MAJ 2020 ROKU 

  

Zarząd Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 

Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” 

przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2020 roku.  

  

1.Informacje podstawowe.  

 

Emitent jest firmą windykacyjną. Działa on w dwojaki sposób z jednej strony windykując 

pakiety wierzytelności zakupione wcześniej na własność od wierzycieli pierwotnych, z 

drugiej zaś realizuje zlecenia windykacyjne na rzecz podmiotów zewnętrznych. Spółka 

obsługuje pakiety wierzytelności masowych oraz wierzytelności indywidualne. Powyższe 

należności pochodzą z rynku masowego transportu kolejowego, komunikacji miejskiej, 

telekomów oraz wierzytelności bankowych. Jednocześnie BVT S.A. zajmuje się realizacją 

projektów związanych z restrukturyzacją wierzytelności. 

 

2. 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 maju 2020 roku Zarząd Spółki realizował bieżącą działalność operacyjną i kontynuował 

rozpoczęte wcześniej projekty. W związku z prowadzoną obsługą windykacyjną posiadanych 

pakietów oraz usługową windykacją wierzytelności na zlecenie i rzecz podmiotów 

zewnętrznych odnotowano spływ środków pieniężnych (w tym przychody prowizyjne z tytułu 

wykonywania usług windykacyjnych) na poziomie 265.807,41 zł. 

 

W dniu 05 maja 2020 roku Pan Jan Leszkiewicz złożył oświadczenie, o rezygnacji z pełnienia 

funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 05 maja 2020 r. Jako przyczynę 

rezygnacji wskazał względy osobiste. 

 

W dniu 26 maja 2020 roku Spółka otrzymała z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie 

informację, w sprawie pozytywnego rozpatrzenia złożonego przez Spółkę wniosku o 

udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. Łączna wysokość przyznanej pomocy 

wynosi 161 511,60 zł przez okres trzech miesięcy. 

Spółka zobowiązana jest wyłącznie wydatkować przyznane środki na warunkach określonych 

w umowie, zgodnie z celem na jaki je uzyskał, który określony został w złożonym przez 

Spółkę wniosku. Zgodnie z zapisami umowy, Spółka zobowiązuje się do utrzymania w 

zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania, z zastrzeżeniem, iż 

w przypadku niedotrzymania tego warunku, nastąpi konieczności zwrotu dofinansowania bez 

odsetek, proporcjonalnie do okresu utrzymania w zatrudnieniu pracownika.  

Wartość przyznanego dofinansowania stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie 

poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji - 

Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście 

trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). 

 

W dniu 28 maja 2020 r. Spółka dokonała wypłaty odsetek od Obligacji serii F w pełnej 

wysokości na rzecz wszystkich Obligatariuszy za 6 okres odsetkowy. 
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Poza wskazanymi wyżej zdarzeniami nie wystąpiły inne czynniki, które mogłyby mieć wpływ 

na bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową Emitenta.  

 

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem.  

 

Raporty bieżące i okresowe publikowane w systemie EBI w maju 2020 roku: 

 

Lp. Typ raportu Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

1. Bieżący 16/2020 05.05.2020 r. Rezygnacja 

Wiceprezesa Zarządu 

2. Bieżący 

 

 

 

17/2020 11.05.2020 r. Zmiana terminu 

publikacji raportu 

rocznego za 2019 r. 

3. Bieżący 18/2020 13.05.2020 r. Raport miesięczny za 

kwiecień 2020 roku 

4.  Roczny 19/2020 13.05.2020 r. Raport roczny za rok 

obrotowy 2019 

5. Kwartalny 20/2020 14.05.2020 r. Raport okresowy za I 

kwartał 2020 r. 

 

Raporty publikowane w systemie ESPI w maju 2020 roku: 

 

Lp. Typ raportu Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

1. Bieżący 9/2020 26.05.2020 r. Otrzymanie pomocy 

ze środków 

publicznych na 

dofinansowanie 

części kosztów 

wynagrodzeń 

pracowników 

2. Bieżący 

 

 

 

10/2020 28.05.2020 r. Wypłata odsetek od 

obligacji serii F 

 

Raporty Emitenta są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: 

www.bvtsa.com.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.infostrefa.com. 

 



 

4 | S t r o n a  

 

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

miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.  

 

W maju 2020 r., Spółka realizowała cele strategiczne, które w związku z charakterystyką 

prowadzonej działalności są tożsame z celami emisyjnymi wyemitowanych obligacji serii E, 

serii F, serii G, serii H, serii I oraz serii J, tj. w zakresie szeroko rozumianej obsługi 

posiadanych pakietów wierzytelności oraz pozyskiwania kolejnych. 

 

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

miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w 

szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 

otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin 

publikacji raportu analitycznego.  

 

W terminie do dnia 14 lipca 2020 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za czerwiec 2020 

roku.  

 


