9 grudnia 2008 r.

Wkrótce początek pierwszej publicznej oferty akcji
GPM „Vindexus” S.A.
Informacja prasowa

Za kilka dni rusza pierwsza publiczna oferta akcji spółki Giełda Praw Majątkowych
„Vindexus”. JuŜ

w najbliŜszy

piątek (12 grudnia)

rozpoczyna się

przyjmowanie

deklaracji nabycia w procesie book-building. Zapisy na akcje będzie moŜna składać
w dniach 18-22 grudnia. Oferującym jest Dom Maklerski IDMSA.

Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. działa na rynku wierzytelności nieregularnych od ponad
13 lat. Szeroka gama świadczonych przez Spółkę usług obejmuje obrót wierzytelnościami
i prawami majątkowymi, windykację na zlecenie oraz doradztwo

i pośrednictwo finansowe. Od

wielu lat GPM „Vindexus” S.A. specjalizuje się w zakupie całych pakietów wymagalnych
i bezspornych wierzytelności oraz w dochodzeniu ich zapłaty na własny rachunek. Spółka odzyskuje
wierzytelności stosując procedury sądowe i egzekucyjne. Podmiotami współpracującymi ze Spółką
są między innymi banki, syndycy masy upadłościowej oraz firmy z branŜy telekomunikacyjnej.

- Nasza spółka cieszy się uznaniem kontrahentów, z którymi współpracujemy, o czym świadczy
stałe powiększanie się ich grona. Przez lata wypracowaliśmy mocną pozycję na rynku obrotu
wierzytelnościami - mówi Jerzy Kulesza, Prezes Zarządu GPM „Vindexus”.

Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. zaoferuje inwestorom 2,5 mln akcji, w tym 2 mln
w Transzy Instytucjonalnej oraz 0,5 mln w Transzy Otwartej. Spółka chce pozyskać z emisji
21,3 mln zł netto. Środki te przeznaczone zostaną na zwiększanie skali działalności poprzez zakup
i obsługę większej ilości wierzytelności, a takŜe pokrycie kosztów dochodzenia ich zapłaty.

- Jestem przekonany, Ŝe inwestorzy docenią nasz model biznesu oraz tempo, w jakim się
rozwijamy. Działamy w branŜy, która jest w niewielkim stopniu uzaleŜniona od wahań koniunktury
gospodarczej, dlatego z optymizmem patrzymy w przyszłość - podkreśla Prezes 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.

Wyniki finansowe GPM „Vindexus” S.A.

(w tys. zł)

2005

2006

2007

2008 P

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

Harmonogram oferty

Book-building

12-16 grudnia 2008 r., do godz. 14.00

Otwarcie publicznej subskrypcji

18 grudnia 2008 r.

Przyjmowanie zapisów na akcje

18-22 grudnia 2008 r.

Zamknięcie publicznej subskrypcji

22 grudnia 2008 r.

Planowany przydział akcji

do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia
publicznej subskrypcji

Konstrukcja oferty

W ramach pierwszej oferty publicznej oferowanych jest 2 500 000 akcji serii I:
•

w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 2 000 000 akcji

•

w Transzy Otwartej – 500 000 akcji

Dodatkowych informacji udziela:

Paulina Mazur
Agencja Support Sp. z o.o.
tel. 0600 808 665

