17 grudnia 2008 r.

Cena akcji GPM „Vindexus” S.A. ustalona
Informacja prasowa

JuŜ od jutra moŜna składać zapisy w ramach pierwszej publicznej oferty akcji spółki
Giełda Praw Majątkowych „Vindexus”. Spółka podała do wiadomości cenę emisyjną,
ustalając ją na poziomie 6 zł za walor. Zapisy na akcje przyjmowane będą do 9 stycznia
2009 r. Oferującym jest Dom Maklerski IDMSA.

- Jestem świadomy, iŜ dzisiejsza sytuacja na giełdzie implikuje konieczność dopasowania się do
oczekiwań inwestorów. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na ustalenie ceny emisyjnej
w wysokości 6 zł za akcję, a zatem na niŜszym poziomie ogłoszonego wcześniej przedziału. Nie
mam wątpliwości co do wartości Spółki – GPM „Vindexus” to firma o bardzo mocnych i zdrowych
fundamentach, działająca na perspektywicznym rynku. Dlatego wierzę, Ŝe inwestorzy docenią
osiągane dotychczas wyniki i potencjał dalszego rozwoju

– mówi Jerzy Kulesza, Prezes Zarządu

GPM „Vindexus”.

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.

Spółka zaoferuje inwestorom 2,5 mln akcji, w tym 2 mln w Transzy Instytucjonalnej oraz 0,5 mln
w Transzy Otwartej. Środki pozyskane z oferty publicznej przeznaczone zostaną na zwiększanie
skali działalności poprzez zakup i obsługę większej ilości wierzytelności, a takŜe pokrycie kosztów
dochodzenia ich zapłaty.

W 2008 r. GPM „Vindexus” S.A. 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

Otwarcie publicznej subskrypcji

18 grudnia 2008 r.

Przyjmowanie zapisów na akcje

18 grudnia 2008 r. - 9 stycznia 2009 r.

Zamknięcie publicznej subskrypcji

9 stycznia 2009 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

