Warszawa, dn. 09.05.2018r.

Informacja Prasowa:
GPM „Vindexus” podsumowuje rok 2017
Takiej frekwencji chyba jeszcze nigdy nie było na żadnej z prezentacji wyników
finansowych Grupy Kapitałowej GPM Vindexus. Dnia 8 maja br., w siedzibie Domu
Maklerskiego BOŚ w Warszawie, GPM „Vindexus” S.A. przedstawiła wyniki finansowe
osiągnięte w minionym roku. Na spotkaniu prowadzonym przez Prezesa Zarządu Jana
Kuchno, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotra Kuchno i Dyrektora ds. prawnych
Artura Zdunka, pojawili się inwestorzy, analitycy i dziennikarze.

33,4 tys. wierzytelności o nominale 335 mln zł, nabytych za łączną kwotę 24 mln złotych – tak
wygląda podsumowanie roku 2017. Przychody wyniosły 65,3 milionów zł, co oznacza 12% dynamikę.
Z kolei zysk netto był w ubiegłym roku rekordowy - 18,9 milionów złotych, (14% wzrost w stosunku
do roku 2016).
- Jak widać, polityka stabilnego, sukcesywnego wzrostu przynosi efekty – mówi Jan Kuchno, Prezes
Zarządu GPM „Vindexus”. - Bezpieczeństwo zakupów to dla nas priorytet.
Podobnie jak w latach poprzednich, tak i tym razem, większość wpływów pochodzi z wierzytelności
bankowych. Zaraz po nich, kolejne miejsce zajmują te związane z telefonią.
Warto podkreślić, że istotnym wydarzeniem w minionym roku było zakończenie budowy nowej
siedziby spółki. - To pozwoli nam na zwiększenie zatrudnienia i zdolności do obsługi wyższego
wolumenu spraw windykacyjnych - mówi Piotr Kuchno, Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Prezentacja wyników finansowych firmy odbyła się w wyjątkowo trudnym dla całej branży okresie.
Pytania o pokłosie problemów jednej z czołowych firm windykacyjnych w kraju, pojawiły się także na
konferencji. - Najbliższy rok zweryfikuje cały rynek – tłumaczył Prezes Jan Kuchno. - Ja nie martwię się
o naszą firmę, ale o całą branżę. Obecna sytuacja z pewnością spowoduje problem z pozyskiwaniem
finansowania na rynku obligacji. Do przetargów trzeba będzie startować ze środkami własnymi.
Artur Zdunek, Dyrektor ds. Prawnych GPM „Vindexus” zwracał z kolei uwagę na zmiany prawne,
które przyniesie rok 2018. Wśród nich m.in. wchodząca niebawem w życie ustawa o komornikach
sądowych i kosztach komorniczych. Podniesienie kosztów funkcjonowania komorników na rynku w
znacznym stopniu podniesie koszty windykacji. To jedno z wyzwań, przed którymi staną niebawem
firmy windykacyjne.

