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RAPORT MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 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 wrzesień 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.  
 

We wrześniu 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 204.770,90 zł. 

 

W dniu 4 września 2020 r. Zarząd Spółki dokonał przydziału obligacji serii K. Obligacje 

oferowane były w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach. Łącznie przydzielonych zostało 

1.451 obligacji serii K, zabezpieczonych, 30-miesięcznych, oprocentowanych, o kuponie 

płatnym kwartalnie, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości 

nominalnej równej 1.451.000,00 zł. Obligacje obejmowane były po cenie emisyjnej 1.000,00 

zł każda. 

 

W dniu 9 września 2020 r. Zarząd Spółki podpisał umowę cesji, na podstawie której Spółka 

nabyła wierzytelności pożyczkowe o łącznej wartości nominalnej 660.149,80 zł. W skład tych 

wierzytelności wchodzi 95 spraw, z czego 40 spraw jest w trakcie egzekucji komorniczej, a 

55 spraw jest po egzekucji komorniczej. Szacowany czas windykacji tych wierzytelności 

wynosi 2 lata. 

 

W dniu 18 września 2020 r. Zarząd Spółki podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia analizy 

możliwych kierunków rozwoju Spółki. Analiza ma na celu wybór najkorzystniejszego 

sposobu realizacji długoterminowego celu rozwojowego, którym jest zaproponowanie 

innowacyjnych rozwiązań biznesowych w atrakcyjnych niszach związanych z działalnością 

Spółki, co z kolei zrealizuje cele powiązane z kreowaniem wartości dla obecnych i przyszłych 

akcjonariuszy. Spółka dokona przeglądu kierunków związanych m.in. (choć niewyłącznie) z 

opcjami: 

- poszerzenie dotychczasowej działalności o nowe obszary, w tym związane z nowymi 

technologiami 
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- wniesienie innego przedsiębiorstwa rozumieniu art. 55 (1) kodeksu cywilnego do struktur 

Spółki 

- połączenia z innym podmiotem, 

- ramowego określenia warunków rozmów z ewentualnymi partnerami strategicznymi 

Rozważone zostaną też inne opcje strategiczne mogące pojawić się w trakcie procesu. 

Zasadniczym powodem analizy jest chęć wykorzystania istniejącego zapotrzebowania 

rynkowego możliwego do realizowanie przez Spółkę a przez to konsekwentne poprawianie 

rentowności przedsiębiorstwa. 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że żadne decyzje związane z wyborem konkretnej 

opcji strategicznej nie zostały dotychczas podjęte i nie jest przesądzone, że taka decyzja 

zostanie podjęta w przyszłości, a także nie jest wyznaczony horyzont czasowy podejmowania 

takich decyzji. 

Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu 

przeglądu opcji strategicznych. 

 

W dniu 21 września 2020 r. Zarząd Spółki podpisał umowę na zakup pakietu wierzytelności 

obejmującego 2.418 spraw pochodzących z sektora pożyczkowego. Wartość nominalna 

wierzytelności wynosi 2.509.391,34 zł. Szacowany czas windykacji tych wierzytelności 

wynosi 3 lata. 

 

W dniu 29 września 2020 r. Zarząd Spółki zawarł umowę na zakup pakietu wierzytelności 

obejmującego 193 sprawy pochodzące z sektora pożyczkowego. Wartość nominalna 

wierzytelności wynosi 346 694,54 zł. Szacowany czas windykacji tych wierzytelności wynosi 

3 lata. 

 

W dniu 30 września 2020 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych SA, Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii J za trzeci okres 

odsetkowy na rzecz wszystkich Obligatariuszy. 

 

W dniu 30 września 2020 r. Zarząd Spółki podpisał umowę dotyczącą windykacji 

wierzytelności na zlecenie podmiotu trzeciego. Umowa dotyczy dochodzenia przez Spółkę 

wymagalnych wierzytelności kontrahenta pochodzących z sektora pożyczkowego. Na 

podstawie umowy Spółka świadczyć będzie na rzecz kontrahenta usługi dotyczące 

egzekwowania wierzytelności w liczbie 1.512 spraw o łącznej wartości nominalnej ok. 4,5 

mln zł, z możliwością jej rozszerzenia o nowe wierzytelności (umowa ma charakter umowy 

ramowej). Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Za świadczone na podstawie tej 

umowy usługi Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie prowizyjne od należności 

odzyskanych przez Spółkę. 

 

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 we wrześniu 2020 roku: 
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Lp. Typ raportu Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

1. Bieżący 32/2020 04.09.2020 r. Przydział obligacji 

serii K 

2. Bieżący 

 

 

 

33/2020 14.09.2020 r. Raport miesięczny za 

sierpień 2020 roku 

 

Raporty publikowane w systemie ESPI we wrześniu 2020 roku: 

 

Lp. Typ raportu Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

1. Bieżący 27/2020 04.09.2020 r. Przydział obligacji 

serii K 

2. Bieżący 

 

 

 

28/2020 09.09.2020 r. Informacja o zakupie 

wierzytelności 

3. Bieżący 29/2020 18.09.2020 r. Przegląd opcji 

strategicznych. 

4. Bieżący 30/2020 21.09.2020 r. Informacja o zakupie 

wierzytelności 

5. Bieżący 31/2020 28.09.2020 r. Pierwsze wezwanie 

do złożenia 

dokumentów akcji 

Spółki celem ich 

dematerializacji. 

6. Bieżący 32/2020 29.09.2020 r. Informacja o 

zawarciu umowy 

zakupu 

wierzytelności 

7. Bieżący 33/2020 30.09.2020 r. Wypłata odsetek od 

obligacji serii J 

8. Bieżący 34/2020 30.09.2020 r. Zawarcie umowy 

obsługi 

wierzytelności 

 

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

miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.  

 

We wrześniu 2020 r., Spółka realizowała cele strategiczne, które w związku z charakterystyką 

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

serii G, serii H, serii I, serii J oraz serii K, 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 listopada 2020 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za październik 

2020 roku.  

W dniu 13 listopada 2020 r. Spółka opublikuje raport okresowy za III kwartał 2020 r. 


