Tarnów, 04.03.2014 r.

Kupiec S.A.: BVT kupuje pakiet
wierzytelności o wartości 1,5 mln zł
BVT Sp. z o.o., w której Kupiec S.A. - Spółka notowana na rynku NewConnect od
sierpnia

2011

r.,

posiada

48,89%

udziałów,

dokonała

nabycia

pakietu

wierzytelności o całkowitej wartości ponad 1,5 mln zł. Jest to już kolejna
transakcja kupna wierzytelności, bowiem w październiku 2013 r. BVT nabyło
pakiet, którego wartość przekraczała 13 mln zł.
Istotną informacją jest fakt, że ostatni zakup wierzytelności został dokonany w całości ze
środków wypracowanych przez BVT z poprzedniego pakietu zakupionego w październiku
ub. roku. Pokazuje to, że Spółka potrafi skutecznie przeprowadzać procesy windykacyjne,
a tym samym zarabiać na kupowanych wierzytelnościach.
„Cały czas sprawuję nadzór merytoryczny nad rozwojem BVT, z którego jestem bardzo
zadowolony. Branża daje duże możliwości wzrostów w krótkim czasie, co zawsze lubiłem
jako manager. Sukcesywnie zdobywane doświadczenie przez Zarząd BVT w oparciu o
pierwszy pakiet należności i kolejne postępowania przetargowe potwierdzają moje
pierwotne sugestie, aby ukierunkować Spółkę na zakupy pakietów wierzytelności
masowych o dużej dywersyfikacji. Każdy z pakietów ma różną charakterystykę: wiek
wierzytelności, dywersyfikacja, rodzaj dłużnika, posiadane tytuły wykonalności oraz czas
windykacji. Dlatego Zarząd BVT w oparciu o już pozyskaną wiedzę chce różnicować
pakiety zgodnie z wymienionymi wcześniej parametrami, aby zintensyfikować wyniki
finansowe w kontekście ich wartości, jak i czasu realizacji.” – mówi Leszek Wróblewski,
Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.
Z najnowszego raportu InfoDług wynika, że całkowita kwota zaległych zobowiązań
Polaków wyniosła na koniec grudnia 2013 roku wyniosła prawie 40 mld zł. Zaległe
zadłużenie Polaków zwiększyło się w minionym roku o ponad 3,8%.

Kupiec S.A. podtrzymuje także plany wprowadzenia Spółki BVT Sp. z o.o. na rynek
NewConnect. Obecnie trwają prace nad przekształceniem w spółkę akcyjną. W listopadzie
ub. roku BVT zawarło umowę na świadczenie usług doradczych związanych z procesem
przekształcenia, przeprowadzenia oferty prywatnej oraz upublicznienia na alternatywnym
rynku.
Kupiec S.A. zakończył 2013 r. zyskiem netto w wysokości ponad 145 tys. zł, a przychody
Spółki ukształtowały się na poziomie 13.001 tys. zł. W tym roku wyniki finansowe
powinny ulec poprawie za sprawą uruchomienia jednostki spedycji krajowej w Tarnowie
oraz utworzenia działu spedycji krajowej w Kielcach.
Spółka została również uhonorowana tytułem Gazeli Biznesu 2013. Kupiec znalazł się w
elitarnym gronie dzięki wypracowaniu znaczącego przyrostu przychodów w 2012 r. w
odniesieniu do 2010 r. Jego wartość wyniosła 142,25%. Spółka spełniła także inne
podstawowe kryteria kwalifikacyjne rankingu, m.in. w latach 2010-2012 ani razu nie
odnotował straty oraz utrzymywał rokroczny wzrost przychodów w tym okresie.
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