Tarnów, 20.09.2013 r.

Kupiec S.A. rejestruje Spółkę BVT i
zmienia jej profil działalności
Kupiec S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., która
działa w branży transportu i spedycji, poinformowała o złożeniu wniosku do
Sądu o rejestrację Spółki BVT Sp. z o.o. Zmieniony zostanie przedmiot
działalności tego podmiotu.
BVT Sp. z o.o. będzie się zajmowała teraz windykacją należności masowych, a nie jak
pierwotnie planowano, wykonywaniem usług transportowych. Prezes Zarządu Kupiec
S.A., Pan Leszek Wróblewski, ma bardzo bogate doświadczenie w tej branży i będzie on
odpowiedzialny za nadzór merytoryczny nad nowym podmiotem. Kapitał zakładowy
będzie wynosił 900.000 zł, a udział Kupca wyniesie w nim 48,89%.
„W związku z trudnościami w pozyskaniu leasingu na warunkach wcześniej zakładanych
przez udziałowców, które były by do spełnienia przez Spółkę i zapewniały jej rentowność
podjęliśmy decyzję o wycofaniu się z projektu utworzenia spółki transportowej. Jednakże
chcieliśmy wykorzystać dotychczas zaangażowany czas i pieniądze w powstanie BVT Sp.
z o.o. Nie można przy tym zapominać, że jej kapitał zakładowy wynosi 900.000 złotych
co stwarza duże możliwości inwestycyjne.” – mówi Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu
Kupiec S.A.
„Jeden z udziałowców działał już w branży zakupu wierzytelności, a ja windykacją
zajmuję się od 2002 roku. Na podstawie wspólnych doświadczeń oraz obecnej
koniunktury w branży postanowiliśmy zmienić profil tworzonej spółki. Każdy z nas
posiada też kontakty w zakresie pozyskiwania finansowania na zakup dużych pakietów
należności, co jest nieodzownym elementem w tej działalności. Już teraz negocjujemy
pierwszy duży kontrakt.” - dodaje Prezes Wróblewski.
Z najnowszego raportu InfoDług wynika, że całkowita kwota zaległych zobowiązań
Polaków wyniosła na koniec czerwca 2013 r. 39,85 mld złotych. Zaległe zadłużenie

Polaków zwiększyło się o 1,44% w stosunku do danych z marca 2013 roku. W ujęciu
nominalnym, kwota zadłużenia uległa powiększeniu w okresie ostatnich trzech miesięcy
o 0,57 miliarda zł. Jeszcze większy wzrost zaległości finansowych Polaków pokazują dane
z ostatniego roku, bowiem od czerwca 2012 r. ich wartość wzrosła o 10,44% z poziomu
36,08 mld zł.
Rynek windykacji znajduje się więc obecnie w okresie dość mocnego rozkwitu. Jest on
zasilany dużymi wolumenami należności sprzedawanych przez telekomy oraz banki.
Zobowiązania Polaków wynikają głównie z niezapłaconych rachunków za energię
elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsze za mieszkania, z tytułu alimentów,
pożyczek,

ale

zwłaszcza

z

niespłacanych

kredytów

hipotecznych,

a

także

konsumpcyjnych.
BVT Sp. z o.o. zamierza wykorzystać rozwój tego segmentu usług finansowych i pomimo
braku rejestracji w Sądzie negocjuje już zakup pierwszego pakietu wierzytelności.
„Jako udziałowiec BVT będę dążył do osiągnięcia pozytywnych wyników finansowych
Spółki, jej przekształcenia oraz wejścia na rynek NewConnect, tak aby mogła ona
uzyskać jeszcze większe możliwości pozyskania finansowania na zakup wierzytelności.
Jak wiemy, to finansowanie jest podstawową barierą w rozwoju spółek zajmujących się
windykacją. Chcielibyśmy zadebiutować na alternatywnym rynku w II połowie 2013 roku.
Muszę też dodać, że przy udziałach Kupca w BVT na poziomie 440.000 zł, sam debiut
BVT też znacząco wpłynie na notowania kursu akcji Kupiec S.A.” – podsumowuje
Wróblewski.
W II kw. br. Spółka Kupiec S.A. wypracowała zysk netto na poziomie 155 tys. zł przy
przychodach wynoszących 3,66 mln zł. Wskaźnik c/wk wynosi obecnie 0,66. Natomiast
wskaźnik c/z kształtuje się na poziomie 9,7.
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