4 grudnia 2008 r.

GPM „Vindexus” S.A. opublikowała prospekt emisyjny
Informacja prasowa

Giełda

Praw

Majątkowych

„Vindexus”

S.A.,

specjalizująca

się

w

obrocie

wierzytelnościami i świadczeniu usług windykacyjnych, opublikowała dziś prospekt
emisyjny związany z pierwszą publiczną ofertą akcji serii I. Spółka chce pozyskać
z emisji 21,3 mln zł. Przeznaczone one zostaną na zwiększanie skali działalności poprzez
zakup i obsługę większej ilości wierzytelności, a takŜe pokrycie kosztów dochodzenia ich
zapłaty.

Spółka zaoferuje inwestorom 2,5 mln akcji, w tym 2 mln w Transzy Instytucjonalnej oraz 0,5 mln
w Transzy Otwartej. Book-building odbędzie się w dniach od 12 do 16 grudnia (do g. 14.00),
a zapisy na akcje przyjmowane będą od 18 do 22 grudnia. Oferującym jest Dom Maklerski IDMSA.

- Rynek, na którym działamy, charakteryzuje się wysoką odpornością na cykle gospodarcze. Nasze
akcje są zatem bardzo dobrą inwestycją takŜe w obecnym czasie - podkreśla Jerzy Kulesza, Prezes
Zarządu GPM „Vindexus”. - Zlecenia dla firm zajmujących się obrotem wierzytelnościami składane
są zarówno w okresie dobrej, jak i złej koniunktury. Podczas tej pierwszej rośnie ilość zaciąganych
zobowiązań, z kolei spadek moŜliwości finansowych w okresie gorszej koniunktury przekłada się na
powstawanie większej liczby wierzytelności, które przeznaczane są do sprzedaŜy. W takich
okresach jak obecny firmy wolą koncentrować się na własnym biznesie i minimalizować ryzyko
utraty płynności finansowej wynikającej z niezapłaconych naleŜności, co stwarza dla nas lepsze
warunki działania – dodaje Jerzy Kulesza.

W 2008 r. Spółka zamierza podwoić zysk netto w stosunku do ubiegłego roku, zwiększając go
z 2,99 do 5,89 mln zł. Przychody wzrosną z 11,43 mln zł do 17,70 mln zł.

GPM „Vindexus” S.A. działa na rynku wierzytelności masowych i gospodarczych od kilkunastu lat.
Model biznesowy Spółki opiera się w znacznej mierze na zakupie całych pakietów wymagalnych
i bezspornych wierzytelności oraz na dochodzeniu ich zapłaty na własny rachunek. Spółka
odzyskuje wierzytelności stosując procedury sądowe i egzekucyjne. Podmiotami współpracującymi
są między innymi banki, syndycy masy upadłościowej oraz firmy z branŜy telekomunikacyjnej.

Wyniki finansowe GPM „Vindexus” S.A.

(w tys. zł)

2005

2006

2007

2008P

Przychody ze sprzedaŜy netto

5 545

6 242

11 431

17 705

Zysk z działalności operacyjnej

1 792

2 284

4 239

8 070

Zysk netto

1 281

1 666

2 997

5 893
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