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III kwartał z imponującym wynikiem

Przyjęcie do obsługi 21,8 tys. spraw o nominalnej wartości 469,4 mln zł – z takim wynikiem
Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. zamyka III kwartał tego roku. Podsumowanie
mijającego okresu odbyło się 18 listopada br. w siedzibie Domu Maklerskiego BOŚ w
Warszawie.

Plan dotyczący wyniku finansowego został zrealizowany. Zakupy, których dokonaliśmy są
zadowalające - z pewnością dadzą nam impuls do dalszego rozwoju, zarówno pod kątem
organizacyjnym, jak i wynikowym. Mogę tylko powiedzieć, że IV kwartał zapowiada się dla grupy co
najmniej tak dobrze, jak ten poprzedni – mówi Piotr Kuchno, Przewodniczący Rady Nadzorczej GPM
Vindexus.
Firma do tej pory pozyskała do obsługi sprawy o nominalnej wartości 469, 4 mln zł. Dla porównania, w
całym roku 2015, suma ta wynosiła 284,8 mln zł.
Plany na najbliższą przyszłość? Jak zdradza Jan Kuchno, Prezes firmy, do końca tego roku zapadnie
decyzja dotycząca ewentualnego wejścia na rynki zagraniczne w 2017 roku. Spółka rozważa kraje
bałkańskie - głównie Chorwację i Serbię, a także rynki wschodnie – Ukrainę, Białoruś i Rosję. Aby
firma się rozwiajała, musi sobie umieć radzić za granicą. Kraje, które bierzemy pod uwagę, to niełatwe
rynki, a co za tym idzie – duże wyzwanie. To też praca na lata, bo związana z oczekiwaniem na
sprzyjające okoliczości w danych miejscach – mówi Prezes.
Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. to jedna z pierwszych firm windykacyjnych, które pojawiły się
na polskim rynku. Została założona w 1995 roku. Dziś jest jedną z wiodących firm prowadzących
działalność w sektorze zarządzania wierzytelnościami.
Kadra to główna siła naszej firmy – mówi Prezes Jan Kuchno. Dzięki niej rozwijamy się planowo, a
wszelkie zagrożenia, wynikające chociażby z otoczenia prawnego, udaje nam się omijać.
Od 2009 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Przedmiotem działalności GPM
Vindexus S.A. są zakupy portfeli wierzytelności oraz dochodzenie ich zapłaty na własny rachunek,
obsługa funduszy sekurytyzacyjnych oraz windykacja na zlecenie.

