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Giełda Praw Majątkowych Vindexus chce w styczniu zadebiutować na GPW
09.12.2008 15:31

9.12.Warszawa (PAP) - Giełda Praw Majątkowych Vindexus, spółka specjalizująca się w obrocie wierzytelnościami
i świadczeniu usług windykacyjnych, planuje debiut na GPW w styczniu.
Book-building odbędzie się w dniach 12-16 grudnia, a zapisy potrwają od 18 do 22 grudnia. Cena maksymalna
wynosi 9 zł. Jeszcze we wtorek zaakceptowany zostanie aneks do prospektu, w którym zostanie określona cena
minimalna.
"Myślę, Ŝe w styczniu Vindexus zadebiutuje na giełdzie w Warszawie. Maksymalna cena za akcję to 9 zł. Dziś
jeszcze zostanie zaakceptowany aneks do prospektu, określający dolną granicę widełek" - powiedział na
konferencji prasowej Dariusz Wareluk z działu obsługi klientów instytucjonalnych IDM SA.
Spółka zaoferuje inwestorom 2,5 mln akcji, w tym 2 mln w transzy instytucjonalnej i 0,5 mln w transzy otwartej.
Z emisji chciałaby pozyskać 21,3 mln zł. Całość tej kwoty zostałaby przeznaczona na zakup wierzytelności, bądź
pokrycie kosztów dochodzenia ich zapłaty.
W 2005 roku Vindexus wykupił wierzytelności za 4,7 mln zł, a juŜ w 2007 roku wydał na ten cel 7,7 mln zł.
"Mamy duŜy potencjał rozwoju. Jesteśmy odporni na cykle koniunkturalne. Chcemy zwiększać skalę naszej
działalności i dokonywać coraz większych zakupów" - powiedział prezes Jerzy Kulesza.
Jak poinformowali przedstawiciele spółki, wśród dostawców wierzytelności są banki (37,2 proc. przychodów),
syndycy (32,1 proc. przychodów) i operatorzy telefonii komórkowej (19,8 proc. przychodów).
W 2008 r. zysk netto firmy ma wzrosnąć do 5,89 mln zł z 2,99 mln zł osiągniętych w 2007 roku. Według planów
przychody spółki wzrosną do 17,7 mln zł z 11,43 mln zł.
"Podtrzymujemy prognozę, wypracowane przez nas do tej pory wyniki są zgodne z planem" - powiedziała
GraŜyna Jankowska-Kuchno, członek zarządu spółki.
Rentowność brutto firmy wyniosła w 2007 roku 34 proc., a netto 26 proc. W tym roku ma to być, odpowiednio,
43 i 33 proc.
Vindexus działa na rynku od 13 lat. Spółka zajmuje się obrotem wierzytelnościami, windykacją, obrotem prawami
majątkowymi, doradztwem i pośrednictwem finansowym.
WdraŜa teŜ usługi windykacji sekurytyzowanych wierzytelności. W styczniu zeszłego roku podpisała porozumienie
z Idea TFI o utworzeniu funduszu sekurytyzacyjnego. KNF wyraziła zgodę na utworzenie funduszu w czerwcu
2007 roku. Spółka objęła w nim 100 proc. certyfikatów inwestycyjnych.
GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty będzie inwestował głównie
w wierzytelności bankowe. (PAP)
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