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RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2021 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 czerwiec 2021 roku.  

  

1.Informacje podstawowe.  

 

Emitent jest przedsiębiorstwem obsługującym rynek wierzytelności oraz pokrewne. Obsługa 

dotyczy zarówno własnych pakietów wierzytelności, pozyskanych z rynku wtórnego, jak i 

działalności na zlecenie podmiotów trzecich. Obejmuje ona kompleksowy zakres działań takich 

jak monitoring i nadzór, windykację polubowną zdalną i terenową, egzekucję sądową i inne. 

Obsługiwane są zarówno wierzytelności masowe, biznesowe jak i zabezpieczone hipotecznie. 

Najczęściej dotyczą one sektora komunikacyjnego (pasażerski transport kolejowy i drogowy), 

telekomunikacyjnego, pożyczkowego oraz wierzytelności z sektora bankowego. 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 czerwcu 2021 roku Zarząd Spółki realizował bieżącą działalność operacyjną i kontynuował 

rozpoczęte wcześniej projekty. W ramach działalności gospodarczej (polegającej przede 

wszystkim na windykacji wierzytelności własnych, windykacji na zlecenie, realizacji innych 

zleceń od klientów) Spółka odnotowała przychody w wysokości 173.829,94 zł. 

 

W dniu 4 czerwca 2021 r. Spółka dokonała wypłaty odsetek od Obligacji serii K w pełnej 

wysokości na rzecz wszystkich Obligatariuszy za 3 okres odsetkowy. 

 

W dniu 14 czerwca 2021 r. do Spółki wpłynęła dwustronnie podpisana umowa dotyczącą 

windykacji wierzytelności na zlecenie podmiotu trzeciego. Umowa została zawarta na okres 3 

lat. Umowa dotyczy dochodzenia przez Spółkę wymagalnych wierzytelności Kontrahenta 

pochodzących z sektora komunikacyjnego. Za świadczone na podstawie tej Umowy usługi 

Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie prowizyjne od należności odzyskanych przez 

Spółkę. Umowa ma charakter umowy ramowej, w ramach której Kontrahent będzie 

przekazywał Spółce wierzytelności do windykacji. Umowa nie zawiera informacji o ilości oraz 

wartości wierzytelności, która zostanie przekazana Spółce. Na dzień jej podpisania, Spółka nie 

jest w posiadaniu żadnych wierzytelności wynikających z tej Umowy. Kontrahent jest dużym 

przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów prawa. 

 

W dniu 15 czerwca 2021 r. Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii H za 9 okres 

odsetkowy na rzecz wszystkich Obligatariuszy. 

 

W dniu 21 czerwca 2021 r. Zarząd Spółki przystąpił do rozmów z podmiotem prawnym 

zainteresowanym sprzedażą pakietów umów z kredytobiorcami indywidualnymi, 

posiadającymi kredyty zabezpieczone hipotecznie, które udzielane były we frankach 

szwajcarskich. Zawarte umowy dotyczą obsługi kredytobiorców w sporach prowadzonych 

m.in. przed sądami powszechnymi w celu unieważnienia umów, zapisów abuzywnych oraz 
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innych, niedozwolonych praktyk. Negocjacje prowadzone są w kierunku przejęcia umów z 

klientami indywidualnymi na prawną obsługę prowadzonych sporów. 

Jednocześnie W toku rozmów rozważane mogą być również inne alternatywy. 

 

W dniu 30 czerwca 2021 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 

SA, Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii J za szósty okres odsetkowy na rzecz 

wszystkich Obligatariuszy. 

 

W dniu 30 czerwca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. alne 

Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono 

sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem 

obrad. 

 

W dniu 30 czerwca 2021 r. Zarząd Spółki podjął w formie Aktu Notarialnego uchwałę w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z 

wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu 

Spółki. Mocą uchwały kapitał zakładowy podwyższono o kwotę nie wyższą niż 292.666,70 zł, 

tj. z kwoty 1.107.333,30 zł do kwoty nie wyższej niż 1.400.000,00 zł, poprzez emisję nie więcej 

niż 2.926.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena 

emisyjna jednej akcji serii H została określona na 0,70 zł. Oferta Akcji serii H będzie 

przeprowadzana w terminie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r., z możliwością jej 

skrócenia bądź przedłużenia. Akcje serii H będą wydane wyłącznie za wkłady pieniężne i nie 

będą związane z nimi żadne szczególne uprawnienia. Objęcie Akcji H nastąpi zgodnie z art. 

431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.  

 

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 czerwcu 2021 roku: 

 

Lp. Typ raportu Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

1. Bieżący 12/2021 02.06.2021 r. Ogłoszenie o 

zwołaniu 

Zwyczajnego 

Walnego 

Zgromadzenia na 

dzień 30 czerwca 

2021 r. 

2. Bieżący 13/2021 14.06.2021 r. Raport miesięczny 

za maj 2021 roku 

3. Bieżący 14/2021 30.06.2021 r. Uchwały podjęte 

przez Zwyczajne 

Walne 

Zgromadzenie 
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4. Bieżący 15/2021 30.06.2021 r. Podjęcie przez 

Zarząd uchwały w 

sprawie 

podwyższenia 

kapitału 

zakładowego w 

granicach kapitału 

docelowego 

 

Raporty publikowane w systemie ESPI w czerwcu 2021 roku: 

 

Lp. Typ raportu Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

1. Bieżący 18/2021 02.06.2021 r. Ogłoszenie o 

zwołaniu 

Zwyczajnego 

Walnego 

Zgromadzenia na 

dzień 30 czerwca 

2021 r. 

2. Bieżący 19/2021 04.06.2021 r. Wypłata odsetek od 

obligacji serii K 

3. Bieżący 20/2021 14.06.2021 r. Zawarcie umowy 

obsługi 

wierzytelności 

4. Bieżący 21/2021 15.06.2021 r. Wypłata odsetek od 

obligacji serii H 

5. Bieżący 22/2021 21.06.2021 r. Przystąpienie do 

rozmów w sprawie 

pozyskania do 

obsługi pakietów 

kredytów 

hipotecznych, tzw. 

frankowych 

6. Bieżący 23/2021 30.06.2021 r. Wypłata odsetek od 

obligacji serii J 

7. Bieżący 24/2021 30.06.2021 r. Lista Akcjonariuszy 

posiadających co 

najmniej 5% głosów 

na ZWZ w dniu 30 

czerwca 2021 r. 

 

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. 

http://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.  

 

W czerwcu 2021 r., Spółka realizowała cele strategiczne, które w związku z charakterystyką 

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

serii I, serii J, serii K oraz serii L, 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 14 sierpnia 2021 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za lipiec 2021 roku. 

W dniu 16 sierpnia 2021 r. Spółka opublikuje raport okresowy za II kwartał 2021 r. 

 


