
Raport bieżący nr 19/2017 K 

 

20.12.2017 

 

Temat:  Korekta raportu bieżącego 19/2017 Zawarcie aneksu nr 1 do Umowy Ramowej 

Współpracy z Supergrosz Sp. z o.o. 

 

 

Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. niniejszym koryguje raport bieżący 

19/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku zamieszczając poniżej jego nową treść. 

 

Korekcie podlega: 

 

1) Nie podano podstawy prawnej tj: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

 

2) Poprawiono błąd pisarski w treści raportu: jest "..będzie nie większa niż 1.000,00 zł ..." powinno 

być " ... będzie nie mniejsza niż 1.000,00 zł ...". 

 

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. ("Spółka" lub "Vindexus"), informuje, że w dniu 18 

grudnia 2017 r. otrzymał informację od Mebis TFI S.A. ("Towarzystwo") o zawarciu w dniu 15 

grudnia 2017 r. aneksu nr 1 do Umowy Ramowej Współpracy z dnia 1 czerwca 2017 r. (zwana 

dalej "Umową Ramowej Współpracy" lub "Umową") pomiędzy jednostką zależną Vindexusa tj. 

funduszem Alfa Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") oraz 

spółką SuperGrosz sp. z o.o. 

 

Zgodnie z Umową Ramowej Współpracy z dnia 1 czerwca 2017 r. Fundusz oraz SuperGrosz sp. z 

o.o. ustaliły iż będą prowadziły współpracę polegającą na nabywaniu przez Fundusz portfeli 

regularnych wierzytelności wynikających z umów pożyczek, zawartych pierwotnie przez SuperGrosz 

sp. z o.o. 

 

Na podstawie Umowy Ramowej Współpracy Fundusz nabył do dnia 15 grudnia 2017 r. 

wierzytelności o łącznej wartości nominalnej w wysokości ok. 24 mln zł za całkowitą cenę w kwocie 

ok. 14 mln zł. 

 

Na podstawie aneksu nr 1 zawartego w dniu 15 grudnia 2017 r.: 

 

1) przedłużono obowiązywanie Umowy Ramowej Współpracy do czerwca 2018 r.; 

 

2) zmieniono właściwości sekurytyzowanych wierzytelności w ten sposób że ustalono iż wartość 

pojedynczej pożyczki będzie nie mniejsza niż 1.000,00 zł i nie większa niż 15.000,00 zł, zaś termin 

spłaty pożyczki będzie się zawierać w przedziale od 2 do 48 miesięcy od dnia jej udzielenia; 

 



3) Strony ustaliły iż będą dokonywały sekurytyzacji portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 

kwoty głównej w wysokości 2,5 mln zł w grudniu 2017 r. oraz w wysokości 2 mln zł miesięcznie w 

okresie od stycznia do czerwca 2017 r.; 

 

4) zmieniono matrycę na podstawie której ustalana jest cena sekurytyzowanych wierzytelności. 


