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PRAGMA FAKTORING 

Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Katowicach 

www[kropka]pragmafaktoring.pl 

sporządzony w związku z 

publiczną ofertą i dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym Catalyst Obligacji  
na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50 000 000 złotych  

 

Obligacje będą oferowane w ramach ofert publicznych. Obligacje będą emitowane w seriach w ramach powtarzających się 
emisji oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Prospekcie Emisyjnym Podstawowym oraz 
Ostatecznych Warunkach Emisji. 

Inwestowanie w Obligacje oferowane w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji łączy się z ryzykiem właściwym 
dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze nieudziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Grupy 
Emitenta oraz Grupy Gwaranta, a także z otoczeniem, w którym prowadzą oni działalność. 

W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, iż Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte 
systemem gwarantowania depozytów jak również, iż w przypadku niewypłacalności Emitenta lub Gwaranta 
spowodowanej pogorszeniem się ich sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub Gwaranta lub 
zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanego kapitału może zostać utracona jak 
również inwestorzy mogą nie otrzymać odsetek przewidzianych w Ostatecznych Warunkach Emisji. 

Zwraca się również uwagę inwestorów, iż wycofanie się z inwestycji przed upływem okresu, na jaki Obligacje będą 
wyemitowane (tj. przed datą wykupu Obligacji) może być utrudnione lub niemożliwe ze względu na ryzyko ograniczenia 
płynności lub ryzyko braku płynności Obligacji, (czyli możliwości odsprzedaży Obligacji), a cena za zbywane Obligacje może 
odbiegać od ich wartości nominalnej lub ceny nabycia. 

Dodatkowo zwraca się uwagę inwestorów na potrzebę dywersyfikacji inwestycji (podziału posiadanych środków na 
poszczególne rodzaje inwestycji i emitentów) oraz wskazuje się, że inwestycja wszystkich posiadanych środków  
w Obligacje zwiększa ryzyko inwestora. 

Poszczególne ryzyka związane z inwestowaniem w Obligacje zostały przedstawione w Części II Prospektu I Publicznego 
Programu Emisji Obligacji: „Czynniki ryzyka związane z Emitentem i Gwarantem oraz typem papieru wartościowego 
objętego emisją”. 

Szczegółowe informacje dotyczące liczby emitowanych Obligacji i warunków Oferty w ramach danej serii oraz terminów 
otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą Ostateczne Warunki Emisji. 

Obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej, a rodzaj oprocentowania zostanie wskazany w 
Ostatecznych Warunkach Danej Serii. Stopą bazową stanowiącą podstawę do wyznaczenia oprocentowania zmiennego 
Obligacji będzie stawka referencyjna WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate), która jest ustalana przez GPW Benchmark S.A. 
Na dzień zatwierdzenia prospektu GPW Benchmark S.A. nie widnieje w rejestrze uprawnionych administratorów oraz 
wskaźników referencyjnych prowadzoną przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European 
Securities and Market Authority), o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 
z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych, jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i 
umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE 
oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz.Urz. UE L z dnia 29 czerwca 2016 r., s. 1 ze zm.) („Rozporządzenie o Stawkach 
Referencyjnych”). GPW Benchmark S.A. na podstawie art. 51 ust. 3 Rozporządzenia, korzysta z okresu przejściowego na 
dostosowanie się do Rozporządzenia, w tym na uzyskanie wpisu do rejestru. 

Oferujący Współorganizator Oferujący Współorganizator 

    
Doradca Prawny 

 
Niniejszy Prospekt Emisyjny Podstawowy został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego  
w dniu 14 grudnia 2018 roku. 
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 CZĘŚĆ I – PODSUMOWANIE 

Podsumowania składają się z działów tzw. „Elementów” spełniających wymogi w zakresie ujawniania informacji. Poszczególne Elementy w 
działach zostały oznaczone A - E (A.1 - E.7). 
Niniejsze Podsumowanie zawiera wszystkie wymagane Elementy, które powinny być zamieszczone w podsumowaniu dla opisywanego typu 
papierów wartościowych oraz określonego typu emitenta. Ze względu na fakt, że nie wszystkie Elementy podsumowania muszą być w  tym 
przypadku uwzględnione, mogą występować przerwy w kolejności numerowania Elementów. 
W podsumowaniu mogą znaleźć się Elementy, które powinny zostać uwzględnione ze względu na rodzaj papierów wartościowych oraz typ 
emitenta, a podanie tych informacji nie jest możliwe, lub nie występują istotne informacje w tym zakresie w odniesieniu do Elementu. W takim 
przypadku, w opisie Elementu w Podsumowaniu zamieszczono informację "nie dotyczy". 

Dział A – Wstęp i ostrzeżenia 

A.1 Ostrzeżenie  
Podsumowanie należy czytać jako wstęp do Prospektu. Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta 
na rozważeniu przez inwestora całości Prospektu. W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do 
informacji zawartych w Prospekcie skarżący inwestor może, na mocy ustawodawstwa krajowego Państwa Członkowskiego, 
mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania sądowego. 
Odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły podsumowanie, w tym jego tłumaczenia, jednak 
tylko w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku czytania go łącznie 
z innymi częściami Prospektu, bądź gdy nie przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, 
najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w dane papiery wartościowe. 

A.2 Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego na wykorzystanie prospektu emisyjnego 
do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez pośredników 
finansowych. Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej 
odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego udzielana jest zgoda na 
wykorzystywanie prospektu emisyjnego. Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, 
które mają zastosowanie do wykorzystywania prospektu emisyjnego. Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla 
inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma obowiązek udzielać informacji na temat warunków oferty w chwili 
składania przez niego tej oferty. 
Nie dotyczy. Nie jest przewidziane wykorzystanie niniejszego Prospektu Emisyjnego Podstawowego do celów późniejszej 
odsprzedaży Obligacji lub ich ostatecznego plasowania przez pośredników finansowych. 

Dział B – Emitent i Gwarant 

B.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta 
Nazwa prawna (statutowa) Emitenta:  Pragma Faktoring Spółka Akcyjna. 
Nazwa handlowa Emitenta:   Pragma Faktoring S.A. 

B.2 Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją działalność, a także 
kraj siedziby emitenta 

Nazwa (firma): Pragma Faktoring Spółka Akcyjna 

Forma Prawna: spółka akcyjna  

Kraj siedziby: Polska  

Siedziba: Katowice 

Adres: ul. Brynowska 72, 40-584 Katowice 

Telefon: +48 32 44 20 200 

Fax: +48 32 44 20 240 

Adres poczty elektronicznej: faktoring[at]pragma.pl 

Adres strony internetowej: www[kropka]pragma.pl 
inwestor[kropka]pragmafaktoring.pl 

REGON: 277573126 

NIP: 6342427710 

Przepisy prawa zgodnie z którymi 
działa Emitent: 

Emitent działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych 
oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także Statutu Spółki 

 

B.4b Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji mających wpływ na emitenta oraz na branże, w których emitent 
prowadzi działalność 
Poniżej zostały przedstawione czynniki (w podziale na czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne) mogące mieć istotny wpływ na 
Emitenta i jego Grupę Kapitałową oraz na branżę, w której Emitent i jego Grupa Kapitałowa prowadzi działalność: 

Czynniki zewnętrzne 

1. Sytuacja makroekonomiczna 

Wyniki finansowe Emitenta są pośrednio uzależnione od sytuacji makroekonomicznej w Polsce oraz w mniejszym stopniu 
od sytuacji na innych rynkach europejskich, na których jego klienci faktoringowi prowadzą działalność biznesową.  
Szczególne znaczenie mają następujące czynniki: 



Prospekt Emisyjny Podstawowy 

9 

a) koniunktura gospodarcza w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, w tym tempo rozwoju poszczególnych 
podmiotów, poziom wydatków inwestycyjnych oraz w szczególności poziom płynności finansowej. W opinii Emitenta, 
w okresie najbliższych 12 miesięcy zapotrzebowanie na usługi faktoringowe ze strony opisanych podmiotów będą w 
dalszym ciągu rosnąć, m.in. na skutek planowanego wprowadzenia w 2018 roku do polskiego systemu podatkowego 
mechanizmu podzielonej płatności dotyczącej podatku VAT. 

b) wysokość stóp procentowych. Atrakcyjność świadczonych przez Emitenta usług faktoringowych oraz pożyczkowych 
(ich koszt dla klientów) jest po części uzależniona od wysokości stóp procentowych na rynku. Wysokość stóp 
procentowych ma również wpływ na ponoszone przez Emitenta koszty obsługi posiadanego zadłużenia obligacyjnego 
i bankowego. Obecnie Emitent działa w otoczeniu niskich (w porównaniu do poziomów sprzed kilku lat) stóp 
procentowych, jednak nie wyklucza ich wzrostu w perspektywie najbliższych 24 miesięcy. Emitent uwzględnia w 
swoich umowach z klientami mechanizm umożliwiający zwiększenie otrzymywanego wynagrodzenia w przypadku 
wzrostu rynkowych stóp procentowych, tym samym przewidywany ich wzrost może skutkować wzrostem 
przychodów ze sprzedaży Emitenta. Równolegle, aprecjacja rynkowych stóp procentowych spowoduje wzrost 
kosztów obsługi posiadanego przez Emitenta zadłużenia. 

2. Sytuacja na rynku faktoringowym i leasingu 

Perspektywy rozwoju Emitenta uzależnione są w części od dynamiki rozwoju i wielkości polskiego rynku faktoringu i 
leasingu. Oba rodzaje świadczonych usług to alternatywa dla klasycznych form finansowania w postaci własnych zasobów 
kapitałowych, kredytu bankowego i kredytu kupieckiego. Dostępność (w tym dostępność w nowoczesnych kanałach 
dystrybucji), konkurencyjność, szybkość zawierania transakcji, a w przypadku leasingu dodatkowo utrzymanie korzyści 
kosztowych związanych z tą formą finansowania, będzie kluczowe dla dalszego rozwoju świadczonych przez Emitenta usług. 
W opinii Emitenta, dotychczasowe tempo rozwoju opisywanych rynków powinno zostać utrzymane w perspektywie 
najbliższych 12 miesięcy. 

3. Konkurencja ze strony innych podmiotów 

Tempo rozwoju Emitenta jest po części uzależnione od działań podmiotów konkurencyjnych. 
Emitent obecnie operuje w otoczeniu konkurencyjnym, w którym dominującą pozycję zajmują podmioty bankowe oraz 
spółki od nich bezpośrednio lub pośrednio zależne, dysponujące o wiele większym zapleczem kapitałowym od Emitenta. 
Podmioty te podejmują działania mające na celu poprawę swoich wyników i pozycji rynkowej. Emitent nie może wykluczyć, 
że między innymi na skutek wprowadzenia tzw. podatku bankowego, działania te mogą wzmóc się w najbliższym czasie ani 
że nie będą one, w większym niż dotychczas stopniu, dotyczyć segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, który jest 
priorytetowym rynkiem dla Spółki.  

4. Regulacje prawne 

Czynnikiem, który wpływa na każdy rodzaj prowadzonej działalności są zmiany w prawodawstwie dotyczące danego rynku. 
Perspektywy Emitenta uzależnione są w dużym stopniu od uregulowań prawnych w zakresie obrotu faktoringowego i 
finansowania przedsiębiorstw w formie leasingu. Emitentowi nie są obecnie znane żadne plany w zakresie zmian 
legislacyjnych dotyczące rynku, na którym działa, ale nie może on wykluczyć, że takie zmiany nastąpią w ciągu najbliższych 
12 miesięcy. 

Czynniki wewnętrzne 

Realizacja celów strategicznych 

Realizacja zakładanego w strategii dalszego rozwoju będzie miała kluczowy wpływ na pozycję konkurencyjną, dynamikę 
rozwoju i rentowność działalności Emitenta. Jednym z najważniejszych elementów obecnej strategii Emitenta jest rozwój 
usług mikro- i nano-faktoringu za pośrednictwem internetowej platformy Emitenta PragmaGo. 

Poza informacjami wymienionymi powyżej, Emitent nie posiada wiedzy odnośnie innych czynników mogących mieć istotny 
wpływ na Emitenta oraz na branże, w której Emitent i jego Grupa Kapitałowa prowadzi działalność. 

B.5 
Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie 
Gwarant wchodzi w skład grupy kapitałowej Pragma Inkaso, w ramach której Gwarant zajmuje dominującą pozycję w 
stosunku do Emitenta oraz czterech podmiotów zależnych wskazanych niżej, których siedziby są zlokalizowane na terenie 
Polski: 

 Pragma Adwokaci Bukowska Celary Feder Sp.kom. 
 Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny 
 Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
 Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

Emitent wchodzi w skład dwóch grup kapitałowych – Grupy Kapitałowej Pragma Faktoring oraz Grupy Kapitałowej Pragma 
Inkaso. W ramach Grupy Kapitałowej Pragma Faktoring Emitent zajmuje pozycję dominująca w stosunku do spółki zależnej  
Leaselink Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, natomiast w ramach Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso Emitent jest spółką zależną 
wobec Gwaranta. Na Datę Prospektu Emitent posiada 251 udziałów Leaselink Sp. z o.o. co stanowi 71,5% kapitału  
zakładowego Leaselink Sp. z o.o., które objął w ramach kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego spółki zależnej. Status  
jednostki dominującej wobec Leaselink Sp. z o.o. Emitent uzyskał w dniu 12 stycznia 2017 r. 

B.9 
Prognozy lub szacowanie zysków 
Nie dotyczy. Emitent nie zamieścił w Prospekcie ani nie publikuje prognoz ani wyników. 
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B.10 Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji 
finansowych 
Nie dotyczy. Opinie wyrażone przez biegłych rewidentów o badanych historycznych informacjach finansowych nie zawierały 
zastrzeżeń. 

B.12 Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, przedstawione dla każdego roku 
obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla następującego po nim okresu 
śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego 

Podstawowe dane finansowe Emitenta 

dane w tys. PLN 
01.01.2018- 

30.09.2018 

01.01.2017- 

30.09.2017 

Przychody ze sprzedaży netto ogółem 29 159 20 804 

Przychody z tytułu faktoringu netto 19 165 16 783 

Przychody z tytułu pożyczek 1 778 1 862 

Przychody z tytułu leasingu netto 7 909 1 773 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej  11 211 7 367 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  4 868 2 434 

Zysk (strata) netto  3 839 1 633 

Zysk (strata) netto przypadający jednostce dominującej 3 814 2 056 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 041 -33 225 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -2 539 -1 100 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  3 275 30 728 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -3 305 -3 596 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej na 1 akcję (w PLN) 1,39 0,80 

    

Aktywa razem  187 519 163 951 

Aktywa obrotowe 139 313 139 509 

Zobowiązania długoterminowe  106 250 78 022 

Kredyty i pożyczki długoterminowe 0 0 

Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe 101 517 75 643 

Zobowiązania krótkoterminowe  36 021 44 776 

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 25 597 37 735 

Zobowiązania z tytułu obligacji krótkoterminowe 573 418 

Kapitał własny  45 248 41 154 

Kapitał podstawowy  2 752 2 566 

     

Alternatywne pomiary wyników (APM)     

Rentowność operacyjna 38,4% 35,4% 

Rentowność zysku netto 13,1% 9,9% 

Dług odsetkowy netto 125 850 112 671 
 

dane w tys. PLN 
01.01.2018- 

30.06.2018 

01.01.2017- 

30.06.2017 
Przychody ze sprzedaży netto ogółem 19 620 13 204 

Przychody z tytułu faktoringu netto 13 595 10 845 

Przychody z tytułu pożyczek 1 103 1 171 

Przychody z tytułu leasingu netto 4 682 905 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej  7 737 4 432 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  3 596 998 

Zysk (strata) netto  2 920 544 

Zysk (strata) netto przypadający jednostce dominującej 2 967 878 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 362 -27 144 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -1 302 -841 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  6 752 23 444 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -1 912 -3 337 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej na 1 akcję (w PLN) 1,08 0,34 

    

Aktywa razem  187 910 152 180 

Aktywa obrotowe 143 505 132 855 

Zobowiązania długoterminowe  105 860 77 725 

Kredyty i pożyczki długoterminowe 0 0 

Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe 101 358 75 487 

Zobowiązania krótkoterminowe  37 720 34 391 

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 27 444 29 778 

Zobowiązania z tytułu obligacji krótkoterminowe 572 418 
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Kapitał własny  44 329 40 065 

Kapitał podstawowy  2 752 2 566 

     

Alternatywne pomiary wyników (APM)     

Rentowność operacyjna 39,4% 33,6% 

Rentowność zysku netto 15,1% 6,6% 

Dług odsetkowy netto 125 726 104 654 
 

dane w tys. PLN 
01.01.2017- 
31.12.2017 

01.01.2016- 
31.12.2016 

Przychody ze sprzedaży netto ogółem 30 293 20 896 

Przychody z tytułu faktoringu netto 23 528 18 869 

Przychody z tytułu pożyczek 3 066 1 833 

Przychody z tytułu leasingu netto 3 270 0 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej  10 627 9 780 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  4 428 4 799 

Zysk (strata) netto  3 176 4 145 

Zysk (strata) netto przypadający jednostce dominującej 3 774 4 145 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -47 843 -17 709 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -2 295 -2 267 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  50 454 22 129 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 316 1 873 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej na 1 akcję (w PLN) 1,24 1,62 

    

Aktywa razem  178 492 119 633 

Aktywa obrotowe 146 549 109 221 

Zobowiązania długoterminowe  95 135 62 492 

Kredyty i pożyczki długoterminowe 0 0 

Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe 91 317 60 617 

Zobowiązania krótkoterminowe  37 508 17 665 

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 28 197 14 058 

Zobowiązania z tytułu obligacji krótkoterminowe 583 312 

Kapitał własny  45 849 39 476 

Kapitał podstawowy  2 566 2 566 

     

Alternatywne pomiary wyników (APM)     

Rentowność operacyjna 35,1% 46,8% 

Rentowność zysku netto 10,5% 19,8% 

Dług odsetkowy netto 114 327 70 469 

Źródło: Emitent 

Zaprezentowane wybrane dane finansowe pochodzą ze zbadanych przez Biegłego Rewidenta skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2016, 
śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu finansowego za I półrocze 2018 roku, tj. za okres 01.01.2018-30.06.2018 
wraz z danymi porównywalnymi za okres 01.01.2017-30.06.2017 oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za okres 01.01.2018-30.09.2018 wraz z danymi porównywalnymi za okres 01.01.2017-30.09.2017. 
Prezentacja danych odbywa się wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. W związku z zakupem w 
2016 r. większościowego pakietu udziałów w spółce Leaselink Sp. z o.o., Emitent rozpoczął od I kwartału 2017 r. sporządzanie 
sprawozdań skonsolidowanych. 

Dodatkowo oprócz danych finansowych zaczerpniętych i prezentowanych wprost ze sprawozdań finansowych Spółki (w tym 
głównie ze sprawozdań z sytuacji finansowej, z zysków i strat oraz z przepływów pieniężnych) zawiera również opis 
alternatywnych wskaźników pomiaru wyników Emitenta, tzw. APM (z ang. APM – Alternative Performance Measure, w 
rozumieniu Wytycznych ESMA „Alternatywne pomiary wyników”). Wskaźniki APM zostały obliczone na podstawie danych ze 
sprawozdań finansowych Spółki i nie zostały zbadane ani też przeglądnięte przez Biegłego Rewidenta.  

Zarząd Emitenta oświadcza, że od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za który opublikowano zbadane 
informacje finansowe, tj. 31.12.2017 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Podstawowego nie wystąpiły żadne 
znaczące zmiany w sytuacji finansowej i pozycji handlowej Emitenta, za wyjątkiem zdarzeń opisanych poniżej: 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 3 z dnia 29 czerwca 2018 r. zatwierdziło sprawozdanie 
finansowe Emitenta za rok 2017 tj. okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 5 z dnia 29 czerwca 2018 r. zatwierdziło sprawozdanie 
finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2017 tj. okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 7 z dnia 29 czerwca 2018 r. przeznaczyło zysk netto 
wypracowany przez Emitenta w roku 2017 w następujący sposób: 
a) do wysokości 1.393.789,06 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć 
złotych i sześć groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych; 
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b) w pozostałej części, tj. w wysokości 2.447.820,89 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset 
dwadzieścia złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy. 

4) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 18 z dnia 29 czerwca 2018 r. przyznało Przewodniczącemu 
Komitetu Audytu wynagrodzenie w wysokości 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie. 

Zarząd Emitenta oświadcza, że od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za który opublikowano śródroczne 
informacje finansowe, tj. 30.09.2018 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Podstawowego nie wystąpiły żadne 
znaczące zmiany w jej sytuacji finansowej i pozycji handlowej Emitenta. 

B.13 Opis wydarzeń z ostatniego okresu odnoszących się do emitenta, które mają istotne znaczenie dla oceny wypłacalności 
emitenta 
W ostatnim okresie nie wystąpiły zdarzenia mające istotne znaczenie dla oceny wypłacalności Emitenta. 

B.14 Zależność emitenta od innych podmiotów grupy, do której należy emitent 

Emitent wchodzi w skład dwóch grup kapitałowych – Grupy Kapitałowej Pragma Faktoring oraz Grupy Kapitałowej Pragma 
Inkaso. W ramach Grupy Kapitałowej Pragma Faktoring Emitent zajmuje pozycję dominująca w stosunku do spółki zależnej 
Leaselink Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, natomiast w ramach Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso Emitent jest spółką zależną 
wobec Gwaranta. W Grupie Pragma Inkaso, Gwarant zajmuje dominującą pozycję w stosunku do Emitenta oraz czterech 
podmiotów zależnych wskazanych niżej, których siedziby są zlokalizowane na terenie Polski: 

 Pragma Adwokaci Bukowska Celary Feder Sp.kom. 

 Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny 

 Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

 Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

Jeżeli emitent jest zależny od innych jednostek w ramach grupy, należy to wyraźnie wskazać 

Emitent wchodzi w skład Grupy Pragma Inkaso. Gwarant jest podmiotem dominującym wobec Emitenta oraz jednocześnie 
jego znacznym akcjonariuszem. Gwarant posiada 2.233.848 akcji Emitenta, co stanowi 81,17% akcji Emitenta i uprawnia do 
85,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

B.15 Opis podstawowej działalności emitenta 
Pragma Faktoring jest jednym z trzech największych pozabankowych faktorów specjalizujących się w segmencie MSP 
działających na rynku polskim, z rocznymi obrotami powyżej 500 mln złotych. W 2017 roku Spółka sfinansowała dla 600 
klientów ponad 53 tys. faktur wobec ponad 2,3 tys. płatników (dłużników faktoringowych). Od 2012 do końca 2017 roku 
wartość portfela wierzytelności Spółki wzrosła o ponad 44%, przy czym portfel należności faktoringowych zwiększył się o 
prawie 109% (spadek na przestrzeni opisywanego okresu dotyczył portfela pożyczkowego). 
Podstawowym przedmiotem działalności prowadzonej przez Emitenta jest świadczenie usług faktoringu. W mniejszym 
zakresie, Emitent udziela również krótkoterminowych pożyczek. Pożyczki są produktem dodatkowym dla klientów 
faktoringowych, zwiększając pulę środków pieniężnych pozwalają im zwiększyć sprzedaż i wartość generowanych należności, 
które następnie Pragma Faktoring nabywa zamieniając udzielone pożyczkę na faktoring. W skład Grupy Kapitałowej Emitenta 
wchodzi również spółka LeaseLink, której przedmiotem działalności jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań w zakresie 
mikro leasingu ruchomości oraz spółka Mint Software, która specjalizuje się w rozwiązaniach programistycznych dla sektora 
fintech. 

Strategia Grupy Emitenta 
Dotychczasowym, głównym celem Pragma Faktoring był rozwój szybko rotującego, zdywersyfikowanego portfela 
wierzytelności faktoringowych. Emitent w dalszym ciągu będzie koncentrować swoje działania na finansowaniu podmiotów z 
segmentu MSP, kładąc coraz większy nacisk na wykorzystanie nowoczesnych produktów i kanałów dystrybucji. Celem Spółki 
jest stać się partnerem pierwszego wyboru dla każdego mikro i małego przedsiębiorcy oraz specjalistycznym partnerem 
średniej wielkości przedsiębiorcy, oferującym unikalne, uszyte na miarę jego potrzeb produkty, uzupełniające finansowanie z 
sektora bankowego. Kluczowym kierunkiem rozwój Emitenta w najbliższych latach będzie sprzedaż produktów mikro- i nano-
faktoringu poprzez własną platformę internetową PragmaGo. Ważnym pozostanie również dotychczasowy portfel produktów 
Spółki realizowany w eksperckim modelu strukturyzowania transakcji pod indywidualne potrzeby klienta, stanowiącym 
uzupełnienie finansowania bankowego. Spółka nie wyklucza rozpoczęcia starań o pozyskanie koinwestora, który zapewni 
tanie finansowanie dłużne, pozwalające zmniejszyć koszty finansowe i zwiększyć tym samym rentowność, a także umożliwi 
znaczące zwiększenie skali działalności faktoringowej. 

Emitent dąży do dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania prowadzonej działalności, w tym zwiększenia udziału 
finansowania bankowego (kredytów bankowych) w miejsce finansowania obligacyjnego oraz, w mniejszej skali, pozyskanie 
finansowania pozabilansowego. Docelowo, w perspektywie ogłoszonej przez Emitenta strategii na lata 2017-2020, Emitent 
będzie dążył do ograniczenia udziału finansowania obligacyjnego do poziomu ok. 50% posiadanego zadłużenia 
oprocentowanego. W tym celu prowadzone są obecnie rozmowy zarówno z instytucjami bankowymi, jak i podmiotami 
niebankowymi wyspecjalizowanymi w finansowaniu spółek faktoringowych. W każdym przypadku możliwość uruchomienia 
nowego źródła finansowania będzie uzależniona od dostępności aktywów, które będą stanowić jego zabezpieczenie. Chodzi 
zarówno o wierzytelności Emitenta, które stanowią zabezpieczenie istniejących już obligacji (i możliwość ich uwolnienia), jak 
również przyszłe wierzytelności, które będą pozyskiwane w toku dalszego rozwoju prowadzonej działalności. Elementem 
realizacji strategii Emitenta w zakresie opisanej wyżej dywersyfikacji źródeł finansowania działalności jest m.in. rozpoczęta w 
dniu 6 czerwca 2018 roku współpraca z Global SME Growth Fund LP., spółka komandytowa z siedzibą w Delaware w USA, 
podmiotem specjalizującym się w kredytowaniu spółek z branży finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
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spółką celową Pragma Faktor Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (spoza Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Grupy Kapitałowej 
Gwaranta) w zakresie świadczenia przez Emitenta usług zarządzania portfelem faktoringowym dla ww. spółki celowej. 
Przedmiotowa współpraca nie obciąża bilansu Emitenta długiem, a jednocześnie pozwoli Emitentowi zwiększyć skalę 
działalności i generowane wyniki finansowe. 

Realizacja strategii Grupy Emitenta 

Strategia Grupy Emitenta do 2017 roku skupiała się na rozwoju klasycznego modelu świadczenia usług  faktoringowych (tj. 
opisanego wyżej faktoringu klasycznego i faktoringu uproszczonego). W jej ramach Emitent dążył do poprawy rotacji i 
dywersyfikacji pracującego portfela. Dotychczasowa strategia była realizowana przez Zarząd Emitenta w pięcioosobowym 
składzie. Nowa strategia Spółki na lata 2017-2020, której kluczowym kierunkiem rozwoju jest sprzedaż nowoczesnych 
produktów mikro- i nano-faktoringu poprzez własną platformę internetową PragmaGo wymaga zmiany formuły zarządzania 
przedsiębiorstwem Emitenta. Realizacja nowej strategii Emitenta wymaga przede wszystkim uwypuklenia i koncentracji na 
kompetencjach Zarządu w zakresie rozwoju nowoczesnych produktów faktoringowych (mikro- i nano-faktoring), 
automatyzacji procesów i obsługi online. Nowa strategia wymaga również uproszczenia procesów decyzyjnych na poziomie 
Zarządu oraz ograniczenia kosztów jego funkcjonowania. Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom Spółki opisanym 
powyżej, Rada Nadzorcza Emitenta ograniczyła skład Zarządu Spółki (od 1 lipca 2018 roku) do dwóch osób. Prezesem Zarządu 
Spółki pozostał Pan Tomasz Boduszek, który będzie w nowej kadencji odpowiedzialny za sprawozdawczość finansową, relacje 
inwestorskie, finansowanie działalności oraz dział ryzyka i windykacji. Wiceprezesem Zarządu Spółki w nowej kadencji 
odpowiedzialnym za produkty, ich sprzedaż oraz dział operacyjny został Pan Daniel Mączyński. Odwołani członkowie Zarządu 
Emitenta pozostaną w Spółce i będą odpowiedzialni za wybrane obszary jej działalności z poziomu kierowniczego. 

Przewagi konkurencyjne 
Spółka kieruje swoją ofertę do podmiotów z sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw), które wykazują duże 
zapotrzebowanie na alternatywne wobec bankowych źródła finansowania działalności gospodarczej. Wyspecjalizowane 
know-how, wysoki poziom kapitałów własnych oraz możliwość zastosowania dźwigni finansowej w połączeniu z działaniami 
marketingowymi mającymi na celu wzmocnienie rozpoznawalności marki oraz identyfikację konkurencyjnej oferty Spółki, ma 
na celu zwiększenie portfela klientów, wartości finansowanych należności i wyników finansowych w kolejnych okresach. 
Spółka plasuje swoje usługi w niszy rynkowej pomiędzy dużymi faktorami bankowymi (mając w stosunku do nich znacznie 
elastyczniejsze, bardziej przyjazne klientowi produkty i szybszy proces decyzyjny) a mniejszymi faktorami (mając w stosunku 
do nich znacznie korzystniejsze dla klientów ceny usług i oferując nowocześniejsze produkty). 

B.16 W zakresie, w jakim jest to znane emitentowi, należy podać, czy emitent jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem 
posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli 
Emitent jest kontrolowany bezpośrednio przez Pragma Inkaso S.A., która posiada 2.233.848 akcji Emitenta, co stanowi 
81,176% akcji Emitenta i uprawnia do 85,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.  

B.17 Ratingi kredytowe przyznane emitentowi lub jego instrumentom dłużnym na wniosek emitenta lub przy współpracy 
emitenta w procesie przyznawania ratingu 
Nie dotyczy. Emitentowi ani emitowanym przez niego dłużnym papierom wartościowym na dzień zatwierdzenia Prospektu 
Emisyjnego Podstawowego nie zostały przyznane żadne ratingi kredytowe. 

B.18 Opis charakteru i zakresu zabezpieczeń 

Obligacje emitowane w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji będą obligacjami zabezpieczonymi w rozumieniu 
Ustawy o Obligacjach. W dniu 8 marca 2018 r. Emitent, Gwarant oraz Administrator Zastawu zawarli umowę poręczenia na 
mocy której Gwarant udzielił poręczenia do kwoty 65.000.000 zł (sześćdziesiąt pięć milionów złotych) za wszystkie 
zobowiązania Emitenta jakie powstaną w przyszłości z tytułu wszystkich serii Obligacji, które zostaną wyemitowane w ramach 
I Publicznego Programu Emisji Obligacji. 

Pozostałe zabezpieczenia Obligacji będą ustanawiane odrębnie dla każdej serii Obligacji emitowanej w ramach I Publicznego 
Programu Emisji Obligacji.  

Zabezpieczeniem każdej serii Obligacji emitowanych w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji będzie zastaw 
rejestrowy („Zastaw”) na zbiorze wierzytelności Emitenta istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących 
całość gospodarczą („Zbiór”). Niezwłocznie i nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po podjęciu przez Zarząd Emitenta 
uchwały o emisji danej serii Obligacji Emitent zawrze umowę zastawu rejestrowego z Administratorem Zastawu oraz do 
właściwego Sądu Rejonowego - Rejestru Zastawów zostanie złożony wniosek o wpis Zastawu. Zastaw rejestrowy stanowiący 
zabezpieczenie dla Obligacji danej serii zostanie ustanowiony przed przydziałem Obligacji danej serii.  

Niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni roboczych po podjęciu przez Emitenta uchwały o emisji danej serii Obligacji w 
ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji, a przed przydziałem Obligacji danej serii zobowiązania Emitenta z tytułu 
Obligacji danej serii zostaną dodatkowe zabezpieczone:  

1) oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty odpowiadającej 130% łącznej 
wartości nominalnej Obligacji danej serii; 

2) wystawionymi przez Emitenta 3 (trzy) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej 130% łącznej wartości 
nominalnej Obligacji danej serii wraz z deklaracją wekslową; 

3) wystawionymi przez Gwaranta 3 (trzy) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej 130% łącznej wartości 
nominalnej Obligacji danej serii wraz z deklaracją wekslową stanowiącymi zabezpieczenie wierzytelności Obligatariuszy 
wynikającymi z udzielonego przez Gwaranta poręczenia; 
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4) oświadczeniem Gwaranta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty odpowiadającej 130% łącznej 
wartości nominalnej Obligacji danej serii stanowiącymi zabezpieczenie wierzytelności Obligatariuszy wynikającymi z 
udzielonego przez Gwaranta poręczenia. 

B.19 

B.1 

Prawna (statutowa) i handlowa nazwa gwaranta 
Nazwa prawna (statutowa) Gwaranta:  Pragma Inkaso Spółka Akcyjna. 
Nazwa handlowa Gwaranta:   Pragma Inkaso S.A. 

B.19 

B.2 

Siedziba oraz forma prawna gwaranta, ustawodawstwo, zgodnie z którym gwarant prowadzi swoją działalność, a także 
kraj siedziby gwaranta 

Nazwa (firma): Pragma Inkaso Spółka Akcyjna 

Forma Prawna: spółka akcyjna  

Kraj siedziby: Polska  

Siedziba: Tarnowskie Góry 

Adres: ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry 

Telefon: +48 32 4 500 100 

Fax: +48 32 4 500 199 

Adres poczty elektronicznej: biuro[at]pragmainkaso.pl 

Adres strony internetowej: www[kropka]pragmainkaso.pl 

REGON: 277810566 

NIP: 6452274302 

Przepisy prawa zgodnie z którymi działa 
Emitent: 

Emitent działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek 
Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także 
Statutu Spółki 

 

B.19 

B.4b 

Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji mających wpływ na gwaranta oraz na branże, w których gwarant 
prowadzi działalność 

Dalszy rozwój Gwaranta uzależniony jest od wielu czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych. Poniżej przedstawione 
zostały najważniejsze z nich: 

Czynniki zewnętrzne 

1. Ogólna koniunktura gospodarcza w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw.  
Trudno jest jednoznacznie wskazać wyizolowane korelacje między wynikami Gwaranta i poszczególnymi wskaźnikami 
określającymi sytuację makroekonomiczną w segmencie przedsiębiorstw, których zobowiązania Gwarant nabywa. Dobra 
koniunktura gospodarcza sprzyja poprawie efektywności prowadzonych działań windykacyjnych, z drugiej jednak strony 
w okresie poprawy ogólnej sytuacji gospodarczej zmniejsza się odsetek wierzytelności przeznaczonych do sprzedaży, co 
może zaostrzyć konkurencję wśród firm windykacyjnych, a tym samym wpłynąć na osiągane przez nie wyniki finansowe. 
Obecnie, w opinii Emitenta, sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw jest umiarkowanie dobra. W okresie najbliższych 
12 miesięcy Emitent oczekuje utrzymania sprzyjających warunków gospodarczych w opisywanym segmencie. 

2. Wysokość stóp procentowych  
Gwarant wykorzystuje instytucję odsetek maksymalnych w działalności operacyjnej. Są one zastrzegane w 
porozumieniach i umowach z dłużnikami na wypadek niedotrzymywania ich postanowień. Zmiany stóp procentowych 
obowiązujących na rynku, które determinują wysokość odsetek maksymalnych, mają wpływ na poziom osiąganych przez 
Gwaranta przychodów. Wysokość stóp procentowych ma również wpływ na wycenę posiadanych portfeli wierzytelności. 
Ponadto, wysokość stóp procentowych ma także wpływ na ponoszone przez Gwaranta koszty obsługi posiadanego 
zadłużenia obligacyjnego i bankowego. Obecnie Gwarant działa w otoczeniu niskich (w porównaniu do poziomów sprzed 
kilku lat) stóp procentowych, jednak nie wyklucza ich wzrostu w perspektywie najbliższych 24 miesięcy. Wzrost 
rynkowych stóp procentowych spowoduje wzrost kosztów obsługi zadłużenia Gwaranta, jak również może negatywnie 
wpłynąć na wycenę posiadanych przez Gwaranta portfeli wierzytelności. 

3. Sytuacja na rynku obrotu wierzytelnościami 
Perspektywy rozwoju Emitenta uzależnione są między innymi od dynamiki rozwoju i wielkości polskiego rynku obrotu 
wierzytelnościami, w tym w szczególności od wielkości podaży korporacyjnych wierzytelności bankowych. Podaż 
przedmiotowych wierzytelności od lat utrzymuje się na stałym, i relatywnie niskim w stosunku do wartości ich łącznego 
salda w aktywach banków, poziomie. Gwarant oczekuje, że w najbliższych 12 miesiącach sytuacja w opisywanym 
segmencie nie zmieni się.  

4. Konkurencja ze strony innych podmiotów 
Tempo rozwoju Gwaranta jest po części uzależnione od działań podmiotów konkurencyjnych. Gwarant obecnie operuje 
w otoczeniu, w którym dominującą pozycję zajmują podmioty od niego istotnie większe oraz dysponujące większym 
zapleczem kapitałowym. Na przestrzeni 2017 r. Gwarant zaobserwował wzmożoną konkurencję cenową w segmencie 
portfeli wierzytelności detalicznych, w którym nie prowadzi on działalności operacyjnej, ale nie można wykluczyć, że 
obserwowana tendencja będzie w przyszłości dotyczyć także segmentu wierzytelności korporacyjnych, w którym 
Gwarant się specjalizuje.  

5. Sytuacja na rynku nieruchomości  
W wielu przypadkach zabezpieczeniem nabywanych lub zleconych do windykacji wierzytelności są nieruchomości. W 
2017 r. ceny nieruchomości charakteryzowała stabilność lub niewielka tendencja wzrostowa (w zależności od rodzaju 
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nieruchomości i położenia). W opinii Gwaranta, w okresie kolejnych 12 miesięcy ceny nieruchomości pozostaną na 
stabilnym poziomie. Zgodnie z przyjętymi założeniami, Gwarant będzie dążył do sprzedaży niepracujących aktywów 
spółki w postaci nieruchomości i przeznaczeniu uzyskanych z tego tytułu środków na podstawową działalność 
operacyjną. 

5. Regulacje prawne 
Czynnikiem, który wpływa na każdy rodzaj prowadzonej działalności są zmiany w prawodawstwie dotyczące danego 
rynku. Perspektywy Gwaranta uzależnione są w dużym stopniu od uregulowań prawnych w zakresie obrotu 
wierzytelnościami. Gwarantowi nie są obecnie znane żadne plany w zakresie zmian legislacyjnych dotyczące rynku, na 
którym działa, z wyjątkiem planów dotyczących zmiany systemu egzekucji komorniczej. Planowane zmiany, których 
częścią ma być m.in. obniżenie kosztów egzekucji, mogą mieć pozytywnym wpływ na działalność Gwarant w przyszłości. 

Czynniki wewnętrzne 

Realizacja celów strategicznych 

Gwarant rozpoczął w czerwcu 2017 roku prace związane z określeniem celów strategicznych na najbliższych kilka lat i przyjął 
w tym zakresie wstępne założenia. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Gwarant nie opracował jeszcze ostatecznej wersji 
strategii. Zarząd Gwaranta będzie dążył do zmiany struktury grupy kapitałowej Pragma Inkaso, która spowoduje, że 
działalność w zakresie serwisowania funduszy sekurytyzacyjnych i windykacji nie będzie odbywała się tak jak obecnie w 
spółce, która jest jednocześnie holderem (właścicielem) akcji spółek zależnych (w szczególności akcji Pragma Faktoring), lecz 
by prowadziła ją typowo operacyjna spółka serwiserska. Celem strategicznym będzie przygotowywanie wyżej opisanej spółki 
serwiserskiej do potencjalnego znaczącego wzrostu rynku zakupów portfeli bankowych wierzytelności biznesowych. 
Realizacja zakładanej strategii będzie miała kluczowy wpływ na pozycję konkurencyjną, dynamikę rozwoju i rentowność 
działalności Gwaranta. Poza informacjami wymienionymi powyżej, Gwarant nie posiada wiedzy odnośnie innych czynników 
mogących mieć istotny wpływ na Gwaranta oraz na branże, w której Gwarant i jego grupa kapitałowa prowadzi działalność. 

B.19 

B.5 

Opis grupy kapitałowej gwaranta oraz miejsca gwaranta w tej grupie 

Gwarant wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso, w ramach której zajmuje dominującą pozycję w stosunku 
Emitenta oraz czterech podmiotów zależnych, wskazanych niżej, których siedziby są zlokalizowane na terenie Polski: 

 Pragma Adwokaci Bukowska Celary Feder Sp. kom. 

 Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny 

 Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

 Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

B.19 

B.9 

Prognozy lub szacowanie zysków 

Nie dotyczy. Gwarant nie zamieścił w Prospekcie ani nie publikuje prognoz ani wyników. 

B.19 

B.10 

Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji 
finansowych 

Nie dotyczy. Opinie wyrażone przez biegłych rewidentów o badanych historycznych informacjach finansowych nie zawierały 
zastrzeżeń. 

B.19 

B.12 

Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące gwaranta, przedstawione dla każdego roku 
obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla następującego po nim okresu 
śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego 

Podstawowe dane finansowe Gwaranta 

dane w tys. PLN 
01.01.2018- 

30.09.2018 

01.01.2017- 

30.09.2017 

Przychody ze sprzedaży netto ogółem 34 511 28 753 

Przychody z tytułu windykacji na zlecenie netto 647 1 453 

Przychody z zarządzania Funduszami  1 909 1 841 

Przychody z tytułu zakupionych wierzytelności netto 267 677 

Przychody z tytułu zakupu pakietów wierzytelności netto 2 076 3 498 

Przychody z tytułu faktoringu netto 19 173 17 263 

Przychody z tytułu pożyczek 1 614 1 472 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej  11 329 8 253 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  3 605 1 527 

Zysk (strata) netto  2 748 936 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 268 -27 427 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  3 199 3 137 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  -2 249 18 623 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -3 318 -5 666 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej na 1 akcję (w PLN) 0,51 0,16 

    

Aktywa razem  261 921 243 717 

Aktywa obrotowe 178 713 175 465 
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Zobowiązania długoterminowe  142 632 108 163 

Kredyty i pożyczki długoterminowe 19 073 19 360 

Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe 113 506 81 062 

Zobowiązania krótkoterminowe  48 086 67 774 

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 30 431 45 468 

Zobowiązania z tytułu obligacji krótkoterminowe 1 080 5 919 

Kapitał własny  71 203 67 780 

Kapitał podstawowy  3 680 3 680 

     

Alternatywne pomiary wyników (APM)     

Rentowność operacyjna 32,8% 28,7% 

Rentowność zysku netto 8,0% 3,3% 

Dług odsetkowy netto 164 686 154 939 
 

dane w tys. PLN 
01.01.2018- 

30.06.2018 

01.01.2017- 

30.06.2017 

Przychody ze sprzedaży netto ogółem 23 004 18 117 

Przychody z tytułu windykacji na zlecenie netto 454 1 011 

Przychody z zarządzania Funduszami  986 803 

Przychody z tytułu zakupionych wierzytelności netto 227 417 

Przychody z tytułu zakupu pakietów wierzytelności netto 1 372 2 339 

Przychody z tytułu faktoringu netto 13 601 11 287 

Przychody z tytułu pożyczek 979 868 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej  7 588 4 272 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  2 483 -604 

Zysk (strata) netto  1 944 -741 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 019 -13 348 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  4 666 -3 715 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  3 910 12 627 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -2 443 -4 437 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej na 1 akcję (w PLN) 0,38 -0,23 

    

Aktywa razem  271 969 243 526 

Aktywa obrotowe 192 516 180 650 

Zobowiązania długoterminowe  142 725 108 057 

Kredyty i pożyczki długoterminowe 19 145 19 425 

Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe 113 719 80 974 

Zobowiązania krótkoterminowe  58 119 68 750 

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 31 869 38 030 

Zobowiązania z tytułu obligacji krótkoterminowe 1 169 5 896 

Kapitał własny  71 124 66 718 

Kapitał podstawowy  3 680 3 680 

     

Alternatywne pomiary wyników (APM)     

Rentowność operacyjna 33,0% 23,6% 

Rentowność zysku netto 8,5% -4,1% 

Dług odsetkowy netto 165 300 143 634 
 

dane w tys. PLN 
01.01.2017- 

31.12.2017 

01.01.2016- 

31.12.2016 

Przychody ze sprzedaży netto ogółem 41 795 35 500 

Przychody z tytułu windykacji na zlecenie netto 1 976 3 078 

Przychody z zarządzania Funduszami  3 288 361 

Przychody z tytułu zakupionych wierzytelności netto 770 875 

Przychody z tytułu zakupu pakietów wierzytelności netto 4 822 8 097 

Przychody z tytułu faktoringu netto 24 051 20 492 

Przychody z tytułu pożyczek 2 517 1 882 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej  12 799 12 790 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  5 116 4 086 

Zysk (strata) netto  3 825 3 883 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -29 573 -15 076 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  876 -13 986 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  26 980 25 466 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -1 584 -3 876 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej na 1 akcję (w PLN) 0,88 0,71 
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Aktywa razem  270 025 228 270 

Aktywa obrotowe 197 546 168 790 

Zobowiązania długoterminowe  124 778 94 353 

Kredyty i pożyczki długoterminowe 19 288 19 655 

Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe 96 209 66 652 

Zobowiązania krótkoterminowe  71 533 64 382 

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 35 271 28 046 

Zobowiązania z tytułu obligacji krótkoterminowe 6 638 10 318 

Kapitał własny  73 714 69 535 

Kapitał podstawowy  3 680 3 680 

    

Alternatywne pomiary wyników (APM)    

Rentowność operacyjna 30,6% 36,0% 

Rentowność zysku netto 9,2% 10,9% 

Dług odsetkowy netto 154 376 120 711 

Źródło: Gwarant 

Zaprezentowane wybrane dane finansowe pochodzą ze zbadanych przez Biegłego Rewidenta skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych Gwaranta za lata obrotowe 2016-2017 oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu finansowego 
za I półrocze 2018 roku, tj. za okres 01.01.2018-30.06.2018 wraz z danymi porównywalnymi za okres 01.01.2017-30.06.2017 
oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2018-30.09.2018 wraz z danymi 
porównywalnymi za okres 01.01.2017-30.09.2017. 

Dodatkowo oprócz danych finansowych zaczerpniętych i prezentowanych wprost ze sprawozdań finansowych Gwaranta (w 
tym głównie ze sprawozdań z sytuacji finansowej, z zysków i strat oraz z przepływów pieniężnych) zawiera również opis 
alternatywnych wskaźników pomiaru wyników Gwaranta, tzw. APM (z ang. APM – Alternative Performance Measure, w 
rozumieniu Wytycznych ESMA „Alternatywne pomiary wyników”). Wskaźniki APM zostały obliczone na podstawie danych ze 
sprawozdań finansowych Gwaranta i nie zostały zbadane ani też przeglądnięte przez Biegłego Rewidenta.  

Zarząd Gwaranta oświadcza, że od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za który opublikowano zbadane 
informacje finansowe, tj. 31.12.2017 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Podstawowego nie wystąpiły żadne 
znaczące zmiany w sytuacji finansowej i pozycji handlowej Gwaranta, za wyjątkiem zdarzeń opisanych poniżej: 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gwaranta uchwałą nr 3 z dnia 29 czerwca 2018 r. zatwierdziło sprawozdanie 
finansowe Gwaranta za rok 2017 tj. okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gwaranta uchwałą nr 5 z dnia 29 czerwca 2018 r. zatwierdziło sprawozdanie 
finansowe Grupy Kapitałowej Gwaranta za rok 2017 tj. okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gwaranta uchwałą nr 7 z dnia 29 czerwca 2018 r. postanowiło pokryć stratę 
Gwaranta za rok obrotowy 2017 w wysokości 85.181,87 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden 
złotych osiemdziesiąt siedem groszy) z zysku jaki zostanie wypracowany w latach następnych. 

4) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gwaranta uchwałą nr 20 z dnia 29 czerwca 2018 r. przyznało Przewodniczącemu 
Komitetu Audytu wynagrodzenie w wysokości 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie. 

Zarząd Gwaranta oświadcza, że od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za który opublikowano śródroczne 
informacje finansowe, tj. 30.09.2018 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Podstawowego nie wystąpiły żadne 
znaczące zmiany w jej sytuacji finansowej i pozycji handlowej Gwaranta. 

B.19 

B.13 

Opis wydarzeń z ostatniego okresu odnoszących się do gwaranta, które mają istotne znaczenie dla oceny wypłacalności 
gwaranta 
W ostatnim okresie nie wystąpiły zdarzenia mające istotne znaczenie dla oceny wypłacalności Gwaranta.  

B.19 

B.14 

Zależność gwaranta od innych podmiotów grupy, do której należy gwarant 
Gwarant wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso, w ramach której zajmuje dominującą pozycję w stosunku do 
Emitenta oraz czterech podmiotów zależnych, wskazanych niżej, których siedziby są zlokalizowane na terenie Polski:  
 Pragma Adwokaci Bukowska Celary Feder Sp. kom. 
 Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny 
 Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
 Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
Jeżeli gwarant jest zależny od innych jednostek w ramach grupy, należy to wyraźnie wskazać 
Gwarant wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso, w ramach której zajmuje dominującą pozycję w stosunku do 
Emitenta oraz czterech podmiotów zależnych. 

B.19 

B.15 

Opis podstawowej działalności gwaranta 

Gwarant świadczy usługi zarządzania wierzytelnościami powstałymi głównie w obrocie gospodarczym (segment B2B) oraz w 
mniejszej skali wierzytelnościami detalicznymi (segment B2C). Działalność Gwaranta jest prowadzona wyłącznie na terenie 
Polski.  

W maju 2013 roku Pragma Inkaso otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie wierzytelnościami 
sekurytyzowanymi. Zezwolenie to otworzyło przed Gwarantem możliwość serwisowania portfeli wierzytelności nabywanych 
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przez fundusze sekurytyzacyjne z wykorzystaniem zdobytego w poprzednich latach doświadczenia w zarządzaniu 
wierzytelnościami biznesowymi.  

Pragma Inkaso buduje swoje przewagi konkurencyjne przede wszystkim poprzez specjalizację w zarządzaniu 
wierzytelnościami z segmentu biznesowego (B2B), w którym posiada już istotną pozycję, ma nawiązane relacje ze wszystkimi 
bankami komercyjnymi w Polsce i jest zapraszana do wszystkich przetargów.  

Drugim największym źródłem przychodów Gwaranta jest windykacja wierzytelności korporacyjnych na zlecenie klientów, 
która odbywa się na podstawie umowy powierniczego przelewu wierzytelności (podstawą formalną działań Gwaranta jest 
cesja wierzytelności, oraz w mniejszym zakresie, na podstawie umowy upoważnienia inkasowego (podstawą formalną działań 
Gwaranta jest pełnomocnictwo klienta). 

Faktoring świadczony przez Gwaranta dotyczy wierzytelności wymagalnych. Przed transakcją dochodzi do porozumienia 
między faktorem (Gwarantem), wierzycielem i dłużnikiem co do trybu spłat danej wierzytelności, Gwarant nabywa 
wierzytelność z regresem do wierzyciela, a dłużnik podpisuje ugodę.  

Kategoria pozostałych przychodów wykazywana przez Gwaranta w sprawozdaniach finansowych dotyczy przede wszystkim 
przychodów z pośrednictwa sprzedaży usług świadczonych przez Emitenta, udzielonych przez Gwaranta poręczeń oraz 
przychodów z najmu powierzchni biurowych. 

Strategia Gwaranta 

Gwarant rozpoczął w czerwcu 2017 roku prace związane z określeniem celów strategicznych na najbliższych kilka lat i przyjął 
w tym zakresie wstępne założenia. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Gwarant nie opracował jeszcze ostatecznej wersji 
strategii. Zarząd Gwaranta będzie dążył do zmiany struktury grupy kapitałowej Pragma Inkaso, która spowoduje, że 
działalność w zakresie serwisowania funduszy sekurytyzacyjnych i windykacji nie będzie odbywała się tak jak obecnie w 
spółce, która jest jednocześnie holderem (właścicielem) akcji spółek zależnych (w szczególności akcji Pragma Faktoring), lecz 
by prowadziła ją typowo operacyjna spółka serwiserska. Celem strategicznym będzie przygotowywanie wyżej opisanej spółki 
serwiserskiej do potencjalnego znaczącego wzrostu rynku zakupów portfeli bankowych wierzytelności biznesowych.  

Niezależnie od powyższych działań, Zarząd Pragma Inkaso dokona przeglądu opcji strategicznych dla segmentu serwisowania 
funduszy sekurytyzacyjnych i windykacji, w szczególności w zakresie dokonania dokapitalizowania tego segmentu, pozyskania 
zewnętrznego inwestora finansowego lub branżowego, połączenia z innym podmiotem, dokonania przejęć innych 
podmiotów, sprzedaży lub rozwoju organicznego w oparciu o już posiadane zasoby. 

B.19 

B.16 

W zakresie, w jakim jest to znane gwarantowi, należy podać, czy gwarant jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem 
posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli 

Gwarant jest kontrolowany bezpośrednio przez Pragma Finanse Sp. z o.o., która posiada 1.772.081 akcji Gwaranta, co stanowi 
48,15% akcji Gwaranta i uprawnia do 55,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu Gwaranta. Wspólnikami Pragma Finanse Sp. 
z o.o. są: Michał Kolmasiak (Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta oraz Wiceprezes Zarządu Gwaranta), Rafał Witek 
(Członek Rady Nadzorczej Emitenta oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Gwaranta) oraz Tomasz Boduszek (Prezes Zarządu 
Emitenta oraz Prezes Zarządu Gwaranta). 

Pragma Finanse Sp. z o.o. sprawuje bezpośrednią kontrolę nad Gwarantem. Kontrola wykonywana przez Pragma Finanse Sp. 
z o.o. nad Gwarantem jest kontrolą kapitałową. Ponadto Pragma Finanse Sp. z o.o. wywiera decydujący wpływ na obsadzanie 
stanowisk kierowniczych Gwaranta oraz wyznaczanie jego kierunków rozwoju i określanie polityki. 

Pomiędzy Pragma Finanse Sp. z o.o. a Gwarantem nie zostały zawarte żadne umowy regulujące zarządzanie Gwarantem lub 
przekazywanie przez niego zysku, w rozumieniu art. 7 Kodeksu spółek handlowych. 

B.19 

B.17 

Ratingi kredytowe przyznane gwarantowi lub jego instrumentom dłużnym na wniosek gwaranta lub przy współpracy 
gwaranta w procesie przyznawania ratingu 
Nie dotyczy. Gwarantowi ani emitowanym przez niego dłużnym papierom wartościowym na dzień zatwierdzenia Prospektu 
Emisyjnego Podstawowego nie zostały przyznane żadne ratingi kredytowe. 

Dział C – Papiery wartościowe 

C.1 Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym 
ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych 

Na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego, w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji oferowane będą 
Obligacje zwykłe na okaziciela. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosić będzie nie więcej niż 50 000 000 (słownie: 
pięćdziesiąt milionów złotych) złotych.  
Na podstawie Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Emisyjnego Podstawowego, w ramach I Publicznego Programu 
Emisji Obligacji oferowanych jest [∎] sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii [∎] o wartości nominalnej [∎] każda o łącznej 
wartości nominalnej [∎].  
Obligacje nie będą uprzywilejowane. Przenoszenie praw z Obligacji nie będzie ograniczone.  
Obligacje serii [∎] są oprocentowane według [stałej/zmiennej] stopy procentowej. 
[Obligacje serii [∎] są oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej [∎]] procent w skali roku. 
[Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów [∎]-
miesięcznych i marży w wysokości [∎] procent w skali roku [oraz opcjonalnie marży podwyższonej w wysokości [∎] procent 
w skali roku].  
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Szczegółowy opis charakteru zabezpieczeń serii [∎] 
Obligacje serii [∎] są obligacjami zabezpieczonymi: 
1) Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze w dniu [∎]. 

Najwyższa suma zabezpieczenia oznaczona w umowie zastawu rejestrowego zawartej między Emitentem, a 
Administratorem Zabezpieczeń wynosi [∎]. 
Biegły rewident stwierdził, że wartość godziwa portfela wierzytelności wchodzących do Zbioru będącego przedmiotem 
wyceny na dzień [∎] wynosi [∎]. 

2) Oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty [∎] złożonym przez Emitenta 
w dniu [∎]. 

3) Wystawionymi przez Emitenta 3 (trzy) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej [∎] wraz z deklaracją 
wekslową. 

4) Poręczeniem udzielonym przez Gwaranta do kwoty 65.000.000 zł (sześćdziesiąt pięć milionów złotych) za wszystkie 
zobowiązania Emitenta jakie powstaną w przyszłości z tytułu wszystkich serii Obligacji, które zostaną wyemitowane w 
ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji na podstawie umowy zawartej przez Gwaranta, Emitenta oraz 
Administratora Zabezpieczeń w dniu 8 marca 2018 r. 

5) Wystawionymi przez Gwaranta 3 (trzy) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej [∎] wraz z deklaracją 
wekslową stanowiącymi zabezpieczenie wierzytelności Obligatariuszy wynikającymi z udzielonego przez Gwaranta 
poręczenia. 

6) Oświadczeniem Gwaranta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty [∎] złożonym przez 
Gwaranta w dniu [∎] stanowiącymi zabezpieczenie wierzytelności Obligatariuszy wynikającymi z udzielonego przez 
Gwaranta poręczenia. 

W sytuacji, w której w ramach oferty Obligacji serii [∎], nie zostaną objęte wszystkie oferowane Obligacje serii [∎] wartość 
poszczególnych zabezpieczeń opisanych powyżej, za wyjątkiem poręczenia, zostanie pomniejszona do wartości 
odpowiadającej 130% łącznej wartości nominalnej objętych i przydzielonych Obligacji serii [∎]. 

Informacja o kodzie ISIN 
Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje będą zdematerializowane. Obligacje zostaną zarejestrowane na 
podstawie umowy zawartej przez Emitenta z KDPW oraz zostanie im nadany kod ISIN. 

Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu Obligacji serii [∎] 

C.2. Waluta emisji papierów wartościowych 
Walutą emitowanych Obligacji będzie złoty polski (zł, PLN). 

C.5 Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych 
Zbywalność Obligacji będzie nieograniczona. Po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji prawa z tej 
Obligacji nie mogą być przenoszone (art. 8 ust. 6 Ustawy o obligacjach). 

C.8 Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking, w tym ograniczenia tych praw 
Emitowane w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacje będą uprawniały wyłącznie do uzyskania świadczeń 
pieniężnych: oprocentowania oraz zwrotu wartości nominalnej na warunkach i w terminach określonych w Ostatecznych 
Warunkach Emisji. 
Emitentowi ani emitowanych przez niego dłużnym papierom wartościowym nie zostały przyznane żadne ratingi kredytowe. 
Nie będzie występować ograniczenie praw związanych z Obligacjami. Prawa z Obligacji nie mogą być przenoszone po ustaleniu 
uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu tych Obligacji. 

C.9 Opis praw związanych z papierami wartościowymi. Nominalna stopa procentowa. Data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz 
daty wymagalności odsetek. W przypadku gdy stopa procentowa nie jest ustalona, opis instrumentu bazowego 
stanowiącego jego podstawę. Data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami 
dokonywania spłat. Wskazanie poziomu rentowności. Imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych 
papierów wartościowych. 

Opis Praw związanych z papierami wartościowymi 
Emitowane w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacje będą uprawniały wyłącznie do uzyskania świadczeń 
pieniężnych: oprocentowania oraz zwrotu wartości nominalnej na warunkach i w terminach określonych w Ostatecznych 
Warunkach Emisji. 
Nie będzie występować ograniczenie praw związanych z Obligacjami. Prawa z Obligacji nie mogą być przenoszone po ustaleniu 
uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu tych Obligacji. 

Nominalna stopa procentowa 
Obligacje serii [∎] są oprocentowane według [stałej/zmiennej] stopy procentowej. 
[Obligacje serii [∎] są oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej [∎]] procent w skali roku. 
[Obligacje serii [∎] są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej sumie marży wynoszącej [∎] oraz 
WIBOR.] 
W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii [∎], informacje o stopie bazowej 
[∎] 
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W przypadku, gdy poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczy 375% lub poziom Wskaźnika Zadłużenia Gwaranta 
przekroczy 300%, lub oba wskaźniki przekroczą wskazane limity, Marża zostanie podwyższona o 50 punktów bazowych w skali 
roku (Marża Podwyższona).  
Podwyższona Marża będzie miała zastosowanie do ustalenia stopy procentowej dla Okresów Odsetkowych przypadających 
bezpośrednio po Okresie Odsetkowym, w którym poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczył 375% lub poziom 
Wskaźnika Zadłużenia Gwaranta przekroczył 300% lub oba wskaźniki przekroczyły wskazane limity. Marża Podwyższona nie 
będzie podstawą do ustalania stopy procentowej dla Okresów Odsetkowych przypadających bezpośrednio po Okresie 
Odsetkowym, w którym ani poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta nie przekroczył (lub był równy) poziomu 375%, ani poziom 
Wskaźnika Zadłużenia Gwaranta nie przekroczył (lub był równy) 300%. 
Niezależnie od zastosowania Marży Podwyższonej, jeżeli poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczy poziom 400% lub 
poziom Wskaźnika Zadłużenia Gwaranta przekroczy 350% lub oba wskaźniki przekroczą wskazane limity, inwestorzy będą 
uprawnieni do żądania natychmiastowej wymagalności Obligacji (Przypadek Naruszenia). 

Data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty wymagalności odsetek 
Okres odsetkowy to okres, za który naliczane są odsetki od wartości nominalnej Obligacji. Okresy odsetkowe wynoszą [∎] 
każdy.  
Odsetki naliczane są za okres od Dnia Rozpoczęcia Naliczania Odsetek (nie wliczając tego dnia) do pierwszego Dnia Płatności 
Odsetek (wliczając ten dzień) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) do następnego Dnia 
Płatności Odsetek (wliczając ten dzień), z zastrzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji odsetki za ostatni 
okres odsetkowy naliczane są za okres od Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) do Dnia Wcześniejszego Wykupu 
(wliczające ten dzień). 
Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane.  

Daty płatności odsetek 
Daty płatności z tytułu Obligacji serii [∎] 
[∎] 
Jeżeli data płatności odsetek przypadnie w dniu nie będącym Dniem Roboczym, taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy. 

Terminy ustalenia praw do wypłaty odsetek 
Terminy ustalenia praw do odsetek z tytułu Obligacji serii [∎] 
[∎] 
Spełnienie przez Emitenta świadczeń z tytułu odsetek od Obligacji serii [∎] będzie następowało w datach płatności odsetek. 
Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane. 
W przypadku niewykonania wykupu Obligacji w ustalonym terminie Emitent będzie zobowiązany do zapłaty Obligatariuszowi 
odsetek ustawowych, naliczanych od dnia wymagalności świadczenia do dnia zapłaty tego świadczenia, w wysokości 
wynikającej z Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości odsetek ustawowych 
(M.P. 2016.46) albo aktu prawnego, który zastąpi to obwieszczenie. 

W przypadku, gdy stopa procentowa nie jest ustalona, opis instrumentu bazowego stanowiącego jego podstawę 
W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii [∎], informacje o stopie bazowej [∎] 

Data zapadalności 
[Z zastrzeżeniem skorzystania przez Emitenta z możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji oraz z zastrzeżeniem możliwości 
żądania przez Obligatariusza wcześniejszego wykupu w przypadkach naruszenia] Obligacje serii [∎] zostaną wykupione w 
dniu [∎]. 

Ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat 
Nie dotyczy – Obligacje nie będą obligacjami amortyzowanymi.  
Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. 

Wskazanie poziomu rentowności 
Roczną rentowność nominalną obligacji obliczyć można według wzoru: 

 % 100x    

nW  

O
n

R   

gdzie: 
r
n

 – rentowność nominalna 

O – odsetki należne za okres jednego roku 
Wn – wartość nominalna obligacji  

Imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych papierów wartościowych 
Emitent nie przewiduje zawarcia umowy o reprezentację z bankiem-reprezentantem.  
Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni pełni funkcję administratora zabezpieczeń, który wykonuje prawa i 
obowiązki wierzyciela z tytułu zabezpieczeń we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy. 

C.10 Opis praw związanych z papierami wartościowymi. W przypadku gdy konstrukcja odsetek dla danego papieru 
wartościowego zawiera element pochodny, należy przedstawić jasne i wyczerpujące wyjaśnienie, aby ułatwić inwestorom 
zrozumienie, w jaki sposób wartość ich inwestycji zależy od wartości instrumentu (-ów) bazowego (-ych), zwłaszcza w 
sytuacji, gdy ryzyko jest najbardziej wyraźne. 
Informacje zostały zawarte w punkcie C.9. powyżej. 
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Element pochodny w konstrukcji odsetek 
Konstrukcja odsetek z tytułu Obligacji nie zawiera elementu pochodnego. 

C.11 Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z 
uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub na innych rynkach równoważnych, wraz z określeniem tych 
rynków 
Zarząd Emitenta podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w KDPW Obligacji serii [∎]. Intencją Emitenta jest, aby 
inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać nabytymi Obligacjami. Jeśli emisja Obligacji serii [∎] dojdzie do skutku na poziomie 
zapewniającym spełnienie warunków dopuszczenia Obligacji na rynek regulowany, Emitent zamierza wystąpić do GPW 
z wnioskiem o wyrażenie zgody na dopuszczenie, oraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie Obligacji serii [∎] do 
obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach systemu Catalyst. 
W przypadku, jeśli po zakończeniu przyjmowania zapisów nie zostaną spełnione warunki dopuszczenia Obligacji na rynek 
regulowany, Zarząd Spółki podejmie decyzję o zmianie rynku notowania Obligacji z rynku regulowanego prowadzonego przez 
GPW, na Alternatywny System Obrotu prowadzony przez GPW lub BondSpot w ramach systemu Catalyst. Informacja taka 
zostanie podana przez Emitenta w trybie aneksu do Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, opublikowanego 
przed dokonaniem przydziału Obligacji, a termin ich przydziału, w związku z uprawnieniem inwestorów do uchylenia się od 
skutków prawnych zapisu zostanie stosownie przesunięty. 
Ostateczną decyzję w zakresie rynku notowań Zarząd Spółki podejmie po zakończeniu Oferty na podstawie struktury 
Obligatariuszy i wielkości emisji. 

Dział D – Ryzyko 

D.2 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta  
ryzyko związane z działalnością Emitenta i Gwaranta 

 Emitent może nie zrealizować założonych celów strategicznych, czego skutkiem może być nie osiągnięcie 
planowanych wyników finansowych 

 Pogorszenie sytuacji finansowej Emitenta lub Gwaranta może ograniczyć dostępność finansowania zewnętrznego 
oraz wpłynąć na pogorszenie płynności finansowej 

 Upadłość lub restrukturyzacja Emitenta lub Gwaranta może spowodować, że obligatariusz może nie odzyskać 
całości lub części środków zainwestowanych w Obligacje, 

 Upadłość znaczącego dłużnika Emitenta może spowodować spadek osiąganych przychodów ze sprzedaży, a tym 
samym pogorszenie osiąganych przez Emitenta wyników finansowych,  

 Utrata kilku największych klientów Emitenta może przełożyć się na niższe przychody ze sprzedaży oraz pogorszenie 
osiąganych wyników finansowych, 

 W sytuacji spadku wartości zbioru wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie Obligacji i braku dodatkowego 
zabezpieczenia istnieje ryzyko braku zaspokojenia Obligatariuszy z przedmiotu zastawu rejestrowego, 

 Zaspokojenie wierzytelności z Obligacji z przedmiotu zastawu rejestrowego może nastąpić z zachowaniem 
pierwszeństwa wynikającego z kolejności wpisów przez sąd zastawów i istnieje ryzyko braku całkowitego 
zaspokojenia z przedmiotu zastawu rejestrowego wszystkich wierzytelności z Obligacji, 

 Kryteria doboru wierzytelności wchodzących w skład zbioru stanowiącego zabezpieczenie Obligacji mogą okazać się 
błędne lub niewystarczające dla zapewnienia realnej wartości przedmiotu zastawu Obligacji na poziomie 130% ich 
łącznej wartości nominalnej. 

ryzyko związane z otoczeniem, w jakim Emitent oraz Gwarant prowadzą działalność 
 Wyniki finansowe Emitenta są pośrednio uzależnione od sytuacji makroekonomicznej Polski, niesprzyjające 

otocznie makroekonomiczne utrzymujące się przez dłuższy czas może mieć istotny negatywny wpływ na osiągane 
przez Emitenta wyniki finansowe, 

 Wzrost konkurencji ze strony innych podmiotów może negatywnie wpłynąć na pozycję konkurencyjną Emitenta lub 
Gwaranta, a tym samym negatywnie wpłynąć na osiągane przez niego wyniki finansowe 

 Zmiany przepisów prawnych i podatkowych mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub 
wyniki prowadzonej przez Emitenta i Gwaranta działalności, 

 Zmiana wysokości odsetek maksymalnych może mieć wpływ na poziom osiąganych przez Gwaranta przychodów, a 
w dalszej konsekwencji osiąganych wyników, 

 Opóźnienia w postępowaniu organów sądowych i egzekucyjnych mogą wpływać na obniżenie rentowności 
działalności Gwaranta, 

 Decyzje głównego akcjonariusza Gwaranta mogą utrudnić osiągnięcie strategicznych celów Gwaranta, 
 W sytuacji niewypłacalności Emitenta, Gwarant będzie zobowiązany pokryć nieuregulowane przez niego 

zobowiązania obligacyjne z tytułu udzielonego poręczenia dla obligacji serii H, I, J, K, L, M, N oraz O. 

D.3 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych 

 Emitent może nie sprecyzować sposobu wykorzystania wpływów z emisji Obligacji poszczególnych serii, co może 
utrudnić inwestorom ocenę oferowanych Obligacji, 

 Emisje Obligacji poszczególnych serii mogą nie dojść do skutku, 
 Obligacje mogą podlegać wcześniejszemu wykupowi, co może uniemożliwić inwestorom osiągnięcie zakładanej 

stopy zwrotu, 
 Emitent może nie spełnić warunków dopuszczenia lub wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku Catalyst, 
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 Rynkowa cena Obligacji oprocentowanych według stałej stopy procentowej może ulegać zmianie w zależności od 
zmian rynkowych stóp procentowych, 

 Zwiększanie poziomu zadłużenia lub pogorszenie wyników finansowych Grupy może mieć wpływ na zdolność 
Emitenta do obsługi zobowiązań z tytułu Obligacji. 

Dział E – Oferta 

E.2b Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów pieniężnych 
Emitent planuje, przy założeniu, że zaoferowane i objęte zostaną wszystkie możliwe do zaoferowania w ramach I Publicznego 
Programu Emisji Obligacje, że wartość wpływów brutto Emitenta z emisji Obligacji, wyniesie 50 mln zł.  
Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii [∎], wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie [∎]. Po 
uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na [∎], szacowane wpływy netto Emitenta z emisji Obligacji 
serii [∎] wyniosą ok. [∎].  
Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii [∎] 
[∎] 

E.3 Opis warunków oferty 
Na podstawie Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Emisyjnego Podstawowego, w ramach I Publicznego Programu 
Emisji Obligacji oferowanych jest [∎] sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii [∎] o wartości nominalnej [∎] każda o łącznej 
wartości nominalnej [∎].  
Próg emisji [∎] [jeśli zostanie określony] 
Cena emisyjna jednej Obligacji serii [∎] wynosi [∎]. 
Podział Oferty Obligacji serii [∎] na transze. 
[∎] 
Warunkiem skutecznego złożenia zapisu jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem 
i ich ceny emisyjnej wynoszącej [∎] (słownie: [∎]).  
Informacja o terminach i sposobie wnoszenia wpłat na Obligacje serii [∎] 
[∎] 
Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje oferowane w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji są 
osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i 
nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego. 
Zapisy na Obligacje składane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz 
poszczególnych zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu Prospektu zapisy 
odrębnych inwestorów. 
Określenie grupy inwestorów, do których kierowana jest Oferta Obligacji serii [∎] przy uwzględnieniu ewentualnego podziału 
na transze [∎] 
 
Podmiotami Oferującymi Obligacje są: Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oraz Biuro Maklerskie ALIOR BANK 
S.A. Oferujący mogą utworzyć konsorcjum dystrybucyjne.  
W przypadku utworzenia konsorcjum dystrybucyjnego członek konsorcjum dystrybucyjnego uprawniony będzie do 
oferowania obligacji wyłącznie inwestorom niebędącymi Klientami Profesjonalnymi (w rozumieniu z art. 3 pkt 39b) Ustawy o 
Obrocie Instrumentami Finansowymi). Zapisy na Obligacje od Klientów Profesjonalnych (w tym Uprawnionych Kontrahentów) 
przyjmować będą wyłącznie Oferujący. 

Termin i sposób publikacji Ostatecznych Warunków Emisji danej serii Obligacji 
Ostateczne Warunki Emisji poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji 
będą przekazywane do KNF i zostaną udostępnione do publicznej wiadomości, nie później jednak niż na trzy Dni Robocze 
przed rozpoczęciem subskrypcji danej serii Obligacji. Ostateczne Warunki Emisji poszczególnych serii Obligacji publikowane 
będą na stronie internetowej Spółki www[kropka]pragmafaktoring.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronach 
internetowych Oferujących: Domu Maklerskiego BDM S.A.: www[kropka]bdm.pl oraz Biura Maklerskiego ALIOR BANK S.A.: 
www[kropka]aliorbank.pl/biuro-maklerskie. 
Obligacje każdej serii oferowane będą z zachowaniem z przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy o Obligacjach, 
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, a także Ustawy o Ofercie. 
Inwestorzy przed złożeniem zapisu na Obligacje oferowane w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji powinni 
zapoznać się i przeanalizować wszystkie informacje zawarte w niniejszym Prospekcie Emisyjnym Podstawowym, łącznie z 
dokumentami włączonymi przez odniesienie, z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi. Informacje te łącznie 
stanowią warunki emisji danej serii Obligacji w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obligacjach.  
Inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na czynniki ryzyka opisane w Prospekcie Emisyjnym Podstawowym. W 
szczególności zwraca się uwagę inwestorów, iż Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem 
gwarantowania depozytów jak również, iż w przypadku niewypłacalności Emitenta lub Gwaranta spowodowanej 
pogorszeniem się ich sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub Gwaranta lub zmieniającą się sytuacją 
na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanego kapitału może zostać utracona jak również inwestorzy mogą nie 
otrzymać odsetek przewidzianych w Ostatecznych Warunkach Emisji. 
Zwraca się również uwagę inwestorów, iż wycofanie się z inwestycji przed upływem okresu, na jaki Obligacje będą 
wyemitowane (tj. przed datą wykupu Obligacji) może być utrudnione lub niemożliwe ze względu na ryzyko ograniczenia 
płynności lub ryzyko braku płynności Obligacji (czyli możliwości odsprzedaży Obligacji), a cena za zbywane Obligacje może 
odbiegać od ich wartości nominalnej lub ceny nabycia. 
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E.4 Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty 
Podmioty zaangażowane w Ofertę realizowaną w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji, w rozumieniu posiadania 
interesu w prawidłowym przygotowaniu lub realizacji I Programu lub jego części to: 

- Zarząd Spółki i akcjonariusze - z uwagi na zamiar pozyskania środków na dalszy rozwój Emitenta, są zainteresowani 
sprzedażą maksymalnej liczby Obligacji oferowanych w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji; 

- Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej – podmiot Oferujący - jest powiązany ze Spółką w zakresie wynikającym 
z umowy na świadczenie na rzecz Spółki usług związanych z przeprowadzeniem I Publicznego Programu Emisji Obligacji 
oraz wprowadzeniem Obligacji Spółki do obrotu na rynku Catalyst. Wynagrodzenie Oferującego jest częściowo zależne od 
wielkości środków uzyskanych ze sprzedaży Obligacji. W związku z powyższym Oferujący jest zainteresowany sprzedażą 
maksymalnej liczby Obligacji oferowanych w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji.  

- Biuro Maklerskie ALIOR BANK S.A. – podmiot Oferujący – będzie świadczyć na rzecz Spółki usługi związane z 
przeprowadzeniem I Publicznego Programu Emisji Obligacji oraz wprowadzeniem Obligacji Spółki do obrotu na rynku 
Catalyst. Wynagrodzenie Oferującego będzie częściowo zależne od wielkości środków uzyskanych ze sprzedaży Obligacji. 
W związku z powyższym Oferujący jest zainteresowany sprzedażą maksymalnej liczby Obligacji oferowanych w ramach I 
Publicznego Programu Emisji Obligacji.  

 
Oferujący mogą w przyszłości zawierać umowy, na podstawie których świadczyć będą usługi bankowości inwestycyjnej oraz 
inne usługi finansowe, a także dokonywać innego rodzaju transakcji ze Spółką oraz jej podmiotami powiązanymi. 
Wynagrodzenie Oferujących z tytułu świadczenia ww. usług i transakcji uwzględnia i będzie w przyszłości uwzględniać stawki 
rynkowe. 
Dom Maklerski BDM S.A. na dzień zatwierdzenia Prospektu nie posiada papierów wartościowych Spółki, za wyjątkiem 
zmiennych pakietów akcji i wyemitowanych przez Spółkę i wprowadzonych do obrotu na rynku Catalyst, obligacji posiadanych 
przez Dom Maklerski BDM S.A. w ramach wykonywania zadań animatora rynku. Ponadto Pan Marcin Nowak, który pracuje 
na stanowisku Specjalisty ds. corporate finance w Wydziale Bankowości Inwestycyjnej Domu Maklerskiego BDM S.A. jest 
członkiem Rady Nadzorczej Spółki. 
Dom Maklerski BDM S.A. poprzez Dom Inwestycyjny Magnus Sp. z o.o. - podmiot zależny w 100% od Domu Maklerskiego 
BDM S.A. na dzień zatwierdzenia Prospektu posiada 1.083.500 akcji Gwaranta stanowiących 29,44% udział w kapitale 
zakładowym i 25,08% głosów na WZA Gwaranta, oraz zmienne pakiety akcji i wyemitowanych przez Gwaranta i 
wprowadzonych do obrotu na rynku Catalyst, obligacji posiadanych przez Dom Maklerski BDM S.A. w ramach wykonywania 
zadań animatora rynku. Ponadto Pan Tomasz Lalik pełniący funkcję Dyrektora Wydziału Bankowości Inwestycyjnej w Domu 
Maklerskim BDM S.A. jest członkiem Rady Nadzorczej Gwaranta.  
 
ALIOR BANK S.A. na dzień zatwierdzenia Prospektu nie posiada papierów wartościowych ani nie jest stroną umów 
finansowania Spółki ani Gwaranta. 
Oferujący mogą, działając we własnym imieniu i na własny rachunek, nabywać Obligacje oferowane w ramach I Publicznego 
Programu Emisji Obligacji, a następnie je posiadać, zbywać lub rozporządzać nimi w inny sposób. Oferujący będą przekazywać 
informacje o nabywaniu i zmianie stanu posiadania Obligacji jedynie w przypadku, gdy obowiązek ujawniania takich transakcji 
będzie wynikać z powszechnie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji. 
Poza wymienionymi wyżej, pomiędzy Oferującymi a Spółką i Gwarantem nie występują relacje o istotnym znaczeniu dla Emisji 
lub Oferty. 
Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta nie występuje konflikt interesów związany z realizacją Oferty, którego stroną byliby 
Oferujący. 
Doradca Prawny - Kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni - jest podmiotem zaangażowanym w 
przygotowanie części Prospektu i świadczącym usługi doradcze związane z I Programem Emisji Obligacji, jednak z uwagi na 
to, że jego wynagrodzenie nie jest uzależnione od realizacji I Programu, Doradca Prawny nie posiada interesu związanego 
z ofertami realizowanymi w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji.  
Doradcy Prawnemu powierzona została funkcja administratora zabezpieczeń, który wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela 
z tytułu zabezpieczeń we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy, co może rodzić konflikt interesów pomiędzy 
działaniem Doradcy Prawnego na rzecz Emitenta i Gwaranta oraz działaniem na rachunek obligatariuszy w zakresie pełnienia 
przez Doradcę Prawnego funkcji administratora zabezpieczeń. 
Na dzień Prospektu pomiędzy działaniami Doradcy Prawnego, Emitenta i Gwaranta nie występują żadne konflikty interesów 
oraz Doradca Prawny nie posiada papierów wartościowych Spółki ani Gwaranta.  
W trakcie realizacji I Publicznego Programu Emisji Obligacji Oferujący i Doradca Prawny (z zastrzeżeniem pełnienia przez 
Doradcę Prawnego funkcji administratora zabezpieczeń) działają wyłącznie na rzecz Spółki oraz, z zastrzeżeniem bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jakichkolwiek innych osób. 
 

E.7 Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego 
Inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów złożenia zapisu, z wyjątkiem ewentualnych kosztów związanych z 
otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego, o ile inwestor nie posiadał takiego 
rachunku wcześniej, oraz kosztów prowizji maklerskiej, zgodnie z postanowieniami właściwych umów i regulaminów 
podmiotu przyjmującego zapis. 
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 CZĘŚĆ II - CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM I GWARANTEM ORAZ 
TYPEM PAPIERU WARTOŚCIOWEGO OBJĘTEGO EMISJĄ 

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących Obligacji Emitenta, każdy inwestor powinien 
szczegółowo zapoznać się z wszystkimi informacjami zawartymi w Prospekcie, łącznie z dokumentami włączonymi 
przez odniesienie oraz z przedstawionymi poniżej czynnikami ryzyka. 
Materializacja przedstawionych ryzyk (jednego lub kilku jednocześnie) może wpłynąć negatywnie na działalność 
prowadzoną przez Spółkę oraz jej wynik finansowy, a w efekcie na wypłacalność Emitenta lub też na zdolność 
Emitenta do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z Obligacji, w tym w szczególności na zdolność Spółki 
do dokonywania płatności z Obligacji, ich terminowy wykup, a także na wartość lub rentowność Obligacji. 
Rzeczywiste wystąpienie jednego lub kilku zdarzeń wskazanych poniżej, może w rezultacie doprowadzić do trwałej 
niemożności obsługi przez Spółkę swoich zobowiązań finansowych lub utraty płynności, co również może wpływać 
na obniżenie wartości rynkowej Obligacji. 
Emitent starał się wskazać wszystkie znane mu ryzyka związane z prowadzoną działalnością. Emitent nie może 
jednak zagwarantować, że zna wszystkie możliwe okoliczności stanowiące czynniki ryzyka, ponieważ z przyczyn 
obiektywnych może nie identyfikować wszystkich możliwych ryzyk. Ponadto ryzyka, które zostały ocenione przez 
Spółkę, jako nieistotne, mogą stać się istotne na skutek zdarzeń, na które Emitent nie ma wpływu. Również takie 
ryzyka, oceniane obecnie, jako nieistotne lub które nie są obecnie znane, mogą mieć istotny negatywny wpływ na 
działalność lub sytuację finansową Emitenta lub Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym na zdolność do wypełniania 
zobowiązań finansowych z Obligacji. 
Sposób ustalenia kolejności zaprezentowania poniższych ryzyk nie może być interpretowany, jako wskazówka, co 
do istotności danego ryzyka, prawdopodobieństwa jego ziszczenia się lub ewentualnego potencjalnego wpływu 
na działalność lub sytuację finansową Emitenta lub Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym na zdolność do 
wypełniania zobowiązań finansowych z Obligacji. 

1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ EMITENTA I GWARANTA  

1.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ EMITENTA 

1.1.1. RYZYKO NIEZREALIZOWANIA CELÓW STRATEGICZNYCH EMITENTA 

Istnieje ryzyko, że Emitent nie zrealizuje wyznaczonych celów strategicznych na skutek: błędów osób 
odpowiedzialnych za wdrażanie oraz realizację strategii, niesprzyjającej sytuacji rynkowej i otoczenia 
gospodarczego, w którym działa Emitent, działalności podmiotów konkurencyjnych, ograniczonej dostępności 
finansowana zewnętrznego, zmian regulacji prawnych lub zdarzeń o charakterze siły wyższej. Niezrealizowanie 
zakładanych celów strategicznych przez Emitenta może spowodować, że nie osiągnie on planowanych wyników 
finansowych w określonym czasie. 

1.1.2. RYZYKO POGORSZENIA LUB UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ I OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI 
ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA  

Ryzyko pogorszenia lub utraty płynności na skutek pogorszenia się sytuacji finansowej 

Na dzień sporządzenia Prospektu Emitent posiada pełną zdolność do regulowania swoich zobowiązań, nie można 
jednak wykluczyć potencjalnego pogorszenia tej sytuacji w przyszłości. Oprócz środków własnych, działalność 
Emitenta finansowana jest kapitałem dłużnym w postaci obligacji oraz kredytów bankowych. Ryzyko płynności 
minimalizowane jest poprzez aktywne zarządzanie należnościami i zobowiązaniami zewnętrznymi Emitenta, jak 
również poprzez optymalizację przepływów gotówkowych pomiędzy podmiotami Grupy Kapitałowej, której 
Emitent jest członkiem. W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Emitenta, czego skutkiem może być 
brak wystarczających środków na spłatę zadłużenia lub naruszenie szczególnych postanowień umownych bądź 
warunków emisji obligacji, obligatariusze lub instytucje finansowe mogą postawić zadłużenie Emitenta w stan 
natychmiastowej wymagalności, a w przypadku braku jego spłaty podmioty te będą miały prawo do skorzystania 
z zabezpieczeń ustanowionych na aktywach Emitenta.  

Ryzyko ograniczenia dostępności zewnętrznego finansowania 

Nadmierne zadłużenie Emitenta lub sytuacja rynkowa może ograniczyć dostępność dodatkowego finansowania 
zewnętrznego potrzebnego do rozwoju Emitenta oraz realizacji wyznaczonych celów strategicznych. 
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Emitent identyfikuje specyficzne ryzyka dla każdego rodzaju finansowania, z którego korzysta prowadząc swoją 
podstawową działalność operacyjną. Tym samym, strategicznym celem Emitenta jest dywersyfikacja źródeł 
finansowania, a w szczególności zwiększenie udziału finansowania bankowego w stosunku do jego obecnego 
poziomu. Dodatkowo, Emitent przeznaczał w ostatnich latach wypracowywany przez siebie zysk na kapitał 
zapasowy, zwiększając tym samym własną bazę kapitałową Spółki. Wyemitowane przez Spółkę obligacje 
posiadają pierwotny termin wymagalności od 3 do 4 lat, a terminy wykupu poszczególnych serii obligacji są 
zróżnicowane. Dzięki temu, w przypadku zaprzestania możliwości emisji kolejnych serii obligacji, Emitent jest w 
stanie z wyprzedzeniem zaplanować zastąpienie części dotychczasowych źródeł finansowania nowymi lub, w 
razie konieczności, zaplanować ograniczenie działalności (zmniejszyć pracujący portfel wierzytelności) i 
dostosować jej skalę do wielkości dostępnego finansowania. 

Te same opisane wyżej ryzyka dotyczą Gwaranta i spełniania przez niego zobowiązań wynikających z poręczenia 
za zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji. 

Ryzyko luki płynnościowej  

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest świadczenie usług faktoringu, polegające na 
powtarzalnym nabywaniu nieprzeterminowanych wierzytelności o krótkich terminach wymagalności w ramach 
odnawialnych limitów faktoringowych przyznawanych poszczególnym klientom i dłużnikom faktoringowym. 
Konsekwencją przyjętego modelu biznesowego jest wysoka płynność większości posiadanych przez Emitenta 
aktywów. Na koniec września 2018 roku 74% jednostkowych aktywów Spółki (133,4 mln zł) stanowiły 
wierzytelności faktoringowe, których termin wymagalności, co do zasady wynosi maksymalnie 180 dni. 
Potwierdzeniem wysokiej płynności posiadanych przez Emitenta aktywów są także wpływy gotówkowe na 
rachunki bankowe Emitenta (wygenerowane z pracującego portfela wierzytelności), które wyniosły w okresie 
pierwszych trzech kwartałów 2018 roku średniomiesięcznie 56 mln zł. Na koniec września 2018 roku Emitent 
posiadał łączne zobowiązania na kwotę 132,9 mln zł oraz łączne aktywa o wartości 179,4 mln zł (dane 
jednostkowe), poniższa tabela przedstawia podział ww. wartości według okresów wymagalności. 

Zestawienie aktywów i zobowiązań Emitenta według stanu na dzień 30 września 2018 r. w podziale na okresy 
wymagalności (dane jednostkowe w mln zł) 

Okres  
Wartość aktywów, która 
zostanie spieniężona w 

danym okresie 

Wartość zobowiązań, 
których termin 

wymagalności przypada w 
danym okresie 

Brak terminu 25,7* 2,1  

Do końca 2018 roku 145,6  28,1  

Rok 2019 7,9  20,1  

Rok 2020 0,1 41,9  

Rok 2021 0,0  30,8  

Rok 2022 0,0  9,8  

Po roku 2022 0,0  0,1  

Razem 179,3 132,9 

* są to aktywa, których okres wymagalności (data lub okres, w którym zostaną spieniężone) nie został określony (w tym udziały w spółce 
zależnej LeaseLink), jednak Emitent nie wyklucza, że znaczna część z przedmiotowej kategorii aktywów zostanie spieniężona w ciągu 12 
miesięcy od wskazanego dnia bilansowego 

Źródło: Emitent 

Dzięki wysokiej płynności posiadanych przez Emitenta aktywów (istotnie wyższej niż zobowiązania), Emitent 
posiada zdolność bardzo szybkiej akumulacji środków finansowych pozwalającą mu na terminową spłatę 
zarówno bieżących, jak i przyszłych zobowiązań, również w przypadku braku możliwości ich refinansowania. Nie 
można jednak wykluczyć, że w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Emitenta w przyszłości, jego 
zdolność do regulowania posiadanych zobowiązań zostanie ograniczona lub w skrajnym przypadku Emitent 
zaprzestanie regulować posiadane zobowiązania. 

Na koniec września 2018 roku Gwarant posiadał łączne zobowiązania na kwotę 49,4 mln zł (z czego 44,2 mln zł 
stanowiły zobowiązania oprocentowane) oraz łączne aktywa o wartości 101,2 mln zł (dane jednostkowe). Dług 
odsetkowy netto (APM) Gwaranta stanowił na koniec września 2018 roku 84,9% jego kapitałów własnych (dane 
jednostkowe). Poniższa tabela przedstawia podział posiadanych przez Gwaranta aktywów i zobowiązań według 
okresów wymagalności. 
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Zestawienie aktywów i zobowiązań Gwaranta według stanu na dzień 30 września 2018 r. w podziale na okresy 
wymagalności (dane jednostkowe w mln zł) 

Okres  
Wartość aktywów, która 
zostanie spieniężona w 

danym okresie 

Wartość zobowiązań, 
których termin 

wymagalności przypada w 
danym okresie 

Brak terminu 92,7* 2,2 

Do końca 2018 roku 0,6 10,8 

Rok 2019 7,9 2,4 

Rok 2020 0,0 6,3 

Rok 2021 0,0 27,2 

Rok 2022 0,0 0,2 

Po roku 2022 0,0 0,3 

Razem 101,2 49,4 

* są to aktywa, których okres wymagalności (data lub okres, w którym zostaną spieniężone) nie został określony (w tym 44,4 mln zł stanowią 
akcje Pragma Faktoring, 32,3 mln zł certyfikaty inwestycyjne funduszy sekurytyzacyjnych posiadane przez Gwaranta i 13,0 mln zł inwestycje 
w nieruchomości) 

Źródło: Gwarant 

Większość posiadanego przez Gwaranta majątku stanowią aktywa długoterminowe w postaci akcji Emitenta oraz 
certyfikaty inwestycyjne funduszy sekurytyzacyjnych. Gwarant planuje spłacić wymagalne w najbliższych latach 
zobowiązania w części ze środków wygenerowanych z bieżącej działalności spółki, w części ze środków 
uzyskanych z emisji obligacji korporacyjnych (Gwarant szacuje wartość środków pozyskanych z przyszłych emisji 
obligacji w przedziale 5-10 mln zł) i kredytów bankowych (Gwarant szacuje wysokość środków pozyskanych w 
formie nowych kredytów bankowych w przedziale 2-5 mln zł), a w części sfinansować ich spłatę ze środków 
uzyskanych ze spieniężenia posiadanych aktywów w postaci nieruchomości inwestycyjnych (Gwarant posiada 
nieruchomości inwestycyjne o wartości 13,0 mln zł według wyceny na koniec września 2018 roku, dane 
jednostkowe). W kolejnych latach część zobowiązań będzie również regulowana ze środków uzyskanych z 
umorzenia certyfikatów inwestycyjnych funduszów sekurytyzacyjnych posiadanych przez Gwaranta (Gwarant 
posiada certyfikaty inwestycyjne o wartości 32,3 mln zł według wyceny na koniec września 2018 roku).  
Saldo zobowiązań Gwaranta, których termin wymagalności przypada do końca 2018 roku spadło z poziomu 20,7 
mln zł na koniec marca 2018 roku do 10,8 mln zł na koniec września 2018 r. (Gwarant przeprowadził w 
opisywanym okresie m.in. emisję 3-letnich obligacji korporacyjnych o łącznej wartości 6,5 mln zł). Gwarant 
planuje spłacić pozostałe wymagane do końca 2018 roku zobowiązania w części z dodatnich przepływów 
operacyjnych wygenerowanych w trakcie roku obrotowego, w części z wpływów z tytułu dywidendy od spółki 
Pragma Faktoring w przypadku sprzedaży przez nią udziałów w spółce zależnej LeaseLink, a w części ze środków 
uzyskanych ze sprzedaży wybranych, posiadanych przez Gwaranta nieruchomości. Gwarant planuje także 
zrefinansować (przedłużyć o kolejny rok) część posiadanych pożyczek krótkoterminowych od podmiotów 
zewnętrznych. Nie można jednak wykluczyć, że w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Gwaranta w 
przyszłości, dostępność finansowania wewnętrznego, jak i zewnętrznego zostanie ograniczona, czego 
konsekwencją może być utrata zdolności Gwaranta do regulowania posiadanych zobowiązań. Opis pozostałych 
czynników związanych z Gwarantem znajduje się w pkt. 1.2. niniejszej części Prospektu poniżej. 

1.1.3. RYZYKO UPADŁOŚCI LUB RESTRUKTURYZACJI 

Na dzień sporządzenia Prospektu Emitent posiada pełną zdolność do regulowania swoich zobowiązań, nie można 
jednak wykluczyć potencjalnego pogorszenia tej sytuacji w przyszłości. W wypadku niewypłacalności Emitenta 
oraz w wypadku jego upadłości lub restrukturyzacji obligatariusz może nie odzyskać całości lub części środków 
zainwestowanych w Obligacje. Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania 
swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, albo gdy jego zobowiązania pieniężne, będą przekraczać wartość 
jego majątku. W sytuacji niewypłacalności może zostać ogłoszenia upadłość Emitenta. W takiej sytuacji spłata 
jego zobowiązań, a w tym zobowiązań z Obligacji będzie podlegała regulacjom Prawa Upadłościowego. Przepisy 
te uniemożliwiają również skuteczną realizację przez Obligatariuszy uprawnienia do żądania wcześniejszego 
wykupu Obligacji. Skutkiem ogłoszenia upadłości Emitenta będzie natychmiastowa wymagalność jego 
zobowiązań, w tym zobowiązań z Obligacji. Wierzyciele będą zaspokajani na zasadach i w kolejności wskazanej 
w przepisach Prawa Upadłościowego. Zgodnie z tymi przepisami, Obligatariusze będą zaspokajani z kwot 
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uzyskanych ze sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego, pomniejszonych o odpowiednie koszty. Pozostałe 
wierzytelności z Obligacji, niezaspokojone ze sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego, będą zaspokajane po 
zaspokojeniu m.in. kosztów postępowania upadłościowego, należności pracowników powstałych przed 
ogłoszeniem upadłości, składek na ubezpieczenie społeczne za trzy ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości.  
Pomimo niewypłacalności Emitenta, wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać oddalony lub postępowanie 
upadłościowe może zostać umorzone z braku majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. W razie 
niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Emitenta jego zobowiązania, w tym zobowiązania z Obligacji, 
mogą również podlegać restrukturyzacji, w trybie przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego. Zobowiązania z 
Obligacji nie mogą być objęte układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym, jako wierzytelności zabezpieczone 
zastawem rejestrowym na mieniu Emitenta. Jednak Obligatariusz lub Administrator Zabezpieczeń mogą wyrazić 
zgodę na objęcie układem restrukturyzacyjnym wierzytelności z Obligacji. W takim przypadku, restrukturyzacja 
może polegać na odroczeniu terminu spłaty zobowiązań z Obligacji, rozłożeniu spłaty na raty, zmniejszeniu 
wysokości zobowiązań lub ich konwersji na akcje Emitenta. W ramach restrukturyzacji może również dojść do 
zmiany, zamiany lub uchylenia poręczenia jako prawa zabezpieczającego wierzytelności z Obligacji.  
W razie wszczęcia postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego prowadzenie egzekucji 
wobec Emitenta w celu zaspokojenia wierzytelności z Obligacji może nie być możliwe lub może być ograniczone 
przez przepisy prawa lub przez orzeczenia sądu.  
Te same reguły wynikające z Prawa Upadłościowego lub Prawa Restrukturyzacyjnego dotyczą Gwaranta i 
spełniania przez niego zobowiązań wynikających z poręczenia za zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji 

1.1.4. RYZYKO WZROSTU KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI 

Wpływ na wyniki finansowe Emitenta ma szereg czynników kosztowych niezależnych lub tylko częściowo 
zależnych od Emitenta. W szczególności do tych czynników można zaliczyć: koszty wynagrodzeń i innych 
świadczeń na rzecz pracowników, koszty finansowe (koszty pozyskania i utrzymania zewnętrznych źródeł 
finansowania) i koszty podatkowe. W sytuacji, w której wzrostowi kosztów nie będzie towarzyszył jednoczesny 
wzrost przychodów Emitenta, istnieje ryzyko pogorszenia się jego sytuacji finansowej. 

1.1.5. RYZYKO UPADŁOŚCI ZNACZĄCEGO DŁUŻNIKA 

Na dzień sporządzenia Prospektu, według najlepszej wiedzy Emitenta, żaden z jego znaczących dłużników nie jest 
zagrożony upadłością. Ponadto, przy usłudze faktoringu ryzyko upadłości dłużnika jest ograniczone poprzez 
roszczenie regresowe do faktoranta oraz w stosunku do części portfela przez ubezpieczenie należności. 
Należności pożyczkowe zabezpieczane są głównie poprzez cesje należności pożyczkobiorców, a także poprzez 
zabezpieczenia rzeczowe. Pomimo opisanych wyżej zabezpieczeń, które ograniczają ryzyko utraty przez Emitenta 
pożyczonych środków pieniężnych, nie można wykluczyć, że upadłość znaczącego dłużnika (tj. podmiotu, 
któremu został przyznany limit faktoringowy lub pożyczkowy na poziomie co najmniej 1 mln zł) spowoduje 
spadek osiąganych przez Emitenta przychodów ze sprzedaży, a tym samym pogorszenie osiąganych przez niego 
wyników finansowych.  

1.1.6. RYZYKO UTRATY CZĘŚCI PRZYCHODÓW 

Emitent nie jest uzależniony od żadnego z kontrahentów. Obroty z żadnym z klientów nie generują powyżej 10% 
przychodów ogółem. Nie można jednak wykluczyć, że w przypadku utraty przez Emitenta kilku największych 
klientów w krótkim okresie czasu, Emitent nie będzie w stanie szybko zastąpić ich nowymi podmiotami, a co za 
tym idzie nie osiągnie zakładanych przychodów ze sprzedaży oraz zakładanych wyników. 

1.1.7. RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRATĄ KLUCZOWYCH ZASOBÓW LUDZKICH  

Osobami kluczowymi dla Emitenta są członkowie Zarządu, z których część jest jednocześnie zaangażowana w 
zarządzanie jej większościowym akcjonariuszem. Emitent minimalizuje ryzyko rotacji pracowników poprzez 
atrakcyjną politykę wynagrodzeń i możliwość rozwoju zawodowego. 

1.1.8. RYZYKO ZWIĄZANE Z WPŁYWEM WIĘKSZOŚCIOWEGO AKCJONARIUSZA NA SPÓŁKĘ  

Decydujący wpływ na działalność Emitenta ma największy akcjonariusz. Udział Pragma Inkaso S.A. w kapitale na 
dzień 6 września 2018 r. wynosił 81,17%, co uprawnia ją do wykonywania odpowiednio 85,00% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcjonariusz większościowy planuje rozwijać działalność Pragma Faktoring 
S.A. w zakresie faktoringu. Jej funkcjonowanie traktuje jako komplementarne w stosunku do usług świadczonych 
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przez Pragma Inkaso S.A. i zależy mu na rozwoju całej Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso. Posiadanie 
komplementarnej pełnej oferty w zakresie obsługi należności niewymagalnych i wymagalnych stawia obie spółki 
wśród wiodących niebankowych podmiotów branży i w interesie obu spółek leży rozwój Pragma Faktoring S.A. 
Jednak zgodnie z normami prawa polskiego, akcjonariusz nie jest zobowiązany do kierowania się w swoich 
działaniach interesem spółki akcyjnej, której akcje posiada. W związku z powyższym nie można wykluczyć, że 
wybrane decyzje głównego akcjonariusza, związane bezpośrednio lub pośrednio z realizacją strategii Pragma 
Faktoring, mogą utrudnić osiągnięcie celów Emitenta. Takie działania głównego akcjonariusza mogą negatywnie 
wpłynąć na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe. 

1.1.9. RYZYKO ZWIĄZANE Z PROWADZONYMI POSTĘPOWANIAMI 

Charakter działalności Emitenta implikuje ryzyko wszczęcia wobec Emitenta postępowania cywilnego, 
administracyjnego, arbitrażowego lub innych przez osoby zadłużone, klientów, kontrahentów, oraz inne osoby. 
Spółka prowadzi szereg postępowań sądowych dotyczących jej podstawowej działalności, nie mają one jednak i 
w ocenie Spółki nie będą one mieć istotnego wpływu na zdolność Emitenta do regulowania zobowiązań.  

1.1.10. RYZYKO ZWIĄZANE Z UBEZPIECZENIEM WIERZYTELNOŚCI  

Wierzytelności faktoringowe Emitenta w znacznej części są ubezpieczone. Zdecydowana większość tych 
wierzytelności, bo około 46% jest ubezpieczona przez Atradius Credit Insurance. Taka koncentracja ubezpieczeń 
rodzi ryzyko braku zapłaty kwoty ubezpieczenia w wypadku trudności finansowych ubezpieczyciela, w 
szczególności w wypadku jego niewypłacalności. W takiej sytuacji, a więc przy braku spłaty wierzytelności przez 
dłużnika i równoczesnym braku spłaty kwoty ubezpieczenia przez ubezpieczyciela, sytuacja finansowa Emitenta, 
a w szczególności jego płynność finansowa może ulec okresowemu pogorszeniu. W celu ograniczenia 
przedmiotowego ryzyka koncentracji ubezpieczenia, Emitent podjął współpracę z inną firmą ubezpieczeniową, 
Euler Hermes i systematycznie ją rozwija. Obecnie Euler Hermes ubezpiecza ok. 1,5% wartości ogółu 
wierzytelności, ale docelowo, w perspektywie 3 lat, Emitent planuje aby udział ubezpieczonych wierzytelności 
przez ten podmiot (lub innego niezależnego ubezpieczyciela) wzrósł do poziomu 20% ogółu wierzytelności 
faktoringowych. 

1.1.11. RYZYKO BRAKU ZASPOKOJENIA Z PRZEDMIOTU ZASTAWU REJESTROWEGO 

Wierzytelności z Obligacji emitowanych w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji będą zabezpieczone 
m.in. zastawem rejestrowym na Zbiorze. Do dnia wykupu obligacji serii H, I, J, K, L, M, N oraz O Emitenta, Obligacje 
będą zabezpieczane na tym samy zbiorze co obligacje serii H, I, J, K, L, M, N oraz O. 
Emitent zastrzega, że w okresie istnienia zastawu rejestrowego na Zbiorze zabezpieczającego wierzytelności z 
Obligacji, Zbiór będzie powiększany w przypadku, gdy Emitent będzie emitował kolejne serie obligacji w ramach 
I Programu Emisji Obligacji, jak również poza I Programem Emisji Obligacji (w ramach ofert prywatnych) 
Wartość przedmiotu zastawu będzie odpowiadała 130% łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji 
zabezpieczonych na tym zbiorze wierzytelności. Istotą tego przedmiotu zabezpieczenia Obligacji jest zmienność 
składu zbioru, który składa się z dużej liczby wierzytelności, o niewielkiej jednostkowej wartości i stosunkowo 
krótkich terminach wymagalności. W przypadku zaprzestania lub ograniczenia działalności przez Emitenta (jak 
również na skutek czynników od Emitenta niezależnych, takich jak pogorszenie ogólnej koniunktury 
gospodarczej, które spowodują, że część wierzytelności nie będzie spełniać kryteriów wejścia do zbioru 
stanowiącego zabezpieczenie Obligacji) liczba i wartość wierzytelności mogących wejść do zbioru lub będących 
już w zbiorze może ulec istotnemu obniżeniu. Powoduje to ryzyko, że wartość zbioru spadnie poniżej poziomu 
130% łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji zabezpieczonych na zbiorze wierzytelności. Ryzyko to 
może również wystąpić w wypadku przejęcia przedmiotu zabezpieczenia w ramach egzekucji pozasądowej, gdyby 
rzeczywista wartość przejętych wierzytelności była niższa od wartości roszczeń Obligatariuszy. Spadek wartości 
zabezpieczenia Obligacji w postaci zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności poniżej ww. 130% rodzi 
obowiązek Emitenta do wpłaty na rachunek powierniczy kwoty niedoboru, jako dodatkowego zabezpieczenia. 
Emitent zobowiązany jest do dokonania wpłaty środków pieniężnych na ten rachunek powierniczy w terminie 14 
dni od wezwania przez Administratora Zastawu. Istnieje jednak ryzyko braku udzielenia przez Emitenta takiego 
dodatkowego zabezpieczenia. 
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1.1.12. RYZYKO BRAKU RÓWNEGO PIERWSZEŃSTWA W ZASPOKOJENIU Z PRZEDMIOTU ZASTAWU 
REJESTROWEGO 

Do dnia wykupu obligacji serii H, I, J, K, L, M, N oraz O Emitenta, Obligacje będą zabezpieczane na tym samym 
zbiorze co obligacje serii H, I, J, K, L, M, N oraz O. 
Emitent zastrzega, że w okresie istnienia zastawu rejestrowego na Zbiorze zabezpieczającego wierzytelności z 
Obligacji, Zbiór będzie powiększany w przypadku, gdy Emitent będzie emitował kolejne serie obligacji w ramach 
I Programu Emisji Obligacji, jak również poza I Programem Emisji Obligacji (w ramach ofert prywatnych). Wartość 
przedmiotu zastawu będzie odpowiadała 130% łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji zabezpieczonych 
na tym zbiorze wierzytelności. Umowy zawarte przez Emitenta z Administratorem Zabezpieczeń oraz 
dokumentacja emisyjna każdej serii wskazanych obligacji zapewniają równe pierwszeństwo wszystkich 
obligatariuszy w zaspokojeniu ich wierzytelności. W ten sposób, umownie zmieniono pierwszeństwo zastawów 
rejestrowych wynikające z momentu powstania tych ograniczonych praw rzeczowych. Istnieje ryzyko, że to 
umowne pierwszeństwo zostanie zakwestionowane przez sąd. W takim wypadku, zaspokojenie wierzytelności z 
Obligacji z przedmiotu zastawu może nastąpić z zachowaniem pierwszeństwa wynikającego z kolejności wpisów 
zastawów do rejestru zastawów. W konsekwencji, istnieje ryzyko braku całkowitego zaspokojenia z przedmiotu 
zastawu rejestrowego wszystkich wierzytelności z Obligacji.  

1.1.13. RYZYKO DOBORU KRYTERIÓW OCENY (WARUNKÓW MINIMALNYCH) WIERZYTELNOŚCI 
WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZBIORU WIERZYTELNOŚCI STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZASTAWU REJESTROWEGO 

Określone w Umowie zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie (Wzór umowy zastawu 
rejestrowego stanowi Załącznik nr 5 do Prospektu, właściwa Umowa będzie każdorazowo zawierana przed emisją 
Obligacji kolejnych serii) Warunki Minimalne służące ocenie, klasyfikacji i akceptacji wierzytelności wchodzących 
w skład Zbioru i, odpowiednio jako Wierzytelności Podstawowe, Wierzytelności Rezerwowe Pierwszego Stopnia 
i Wierzytelności Rezerwowe Drugiego Stopnia mogą okazać się niewystarczające dla zapewnienia wartości 
przedmiotu zastawu na poziomie 130% łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji zabezpieczonych na 
Zbiorze. W konsekwencji, istnieje ryzyko, że w przypadku podjęcia działań mających na celu zaspokojenie 
wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu rejestrowego, nie zostaną one w pełni zaspokojone. 

1.1.14. RYZYKO KONFLIKTU INTERESÓW ADMINISTRATORA ZABEZPIECZEŃ 

W funkcję administratora zabezpieczeń obligacji z zasady wpisane jest ryzyko konfliktu interesów. Administrator 
zabezpieczeń działa w interesie i na rzecz obligatariuszy, będącymi wierzycielami Emitenta. Równocześnie jednak 
podstawą jego działań jest zlecenie udzielone przez Emitenta, który też płaci jego wynagrodzenie. Taka sytuacja 
rodzi ryzyko konfliktu interesów administratora zabezpieczeń.  

1.2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ GWARANTA 

1.2.1. RYZYKO WZROSTU KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI 

Wpływ na wyniki finansowe Gwaranta ma szereg czynników kosztowych niezależnych lub tylko częściowo 
zależnych od niego. W szczególności do tych czynników można zaliczyć: koszty wynagrodzeń i innych świadczeń 
na rzecz pracowników, koszty administracyjne, koszty finansowe (koszty pozyskania i utrzymania zewnętrznych 
źródeł finansowania) i koszty podatkowe. W sytuacji, w której wzrostowi kosztów nie będzie towarzyszył 
jednoczesny wzrost przychodów Gwaranta, istnieje ryzyko pogorszenia się jego sytuacji finansowej. 

1.2.2. RYZYKO UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ  

Jedną z usług oferowanych przez Gwaranta jest zakup wierzytelności na własny rachunek. Istnieje ryzyko, że w 
przypadku gdy zakupione wierzytelności nie wygenerują wpływów lub wygenerują je w późniejszym terminie od 
przewidywalnego może dojść do sytuacji, w której Gwarant mógłby mieć trudności z uregulowaniem zobowiązań 
wobec pierwotnych wierzycieli, co w konsekwencji może prowadzić do utraty jego płynności. Aby ograniczyć ten 
rodzaj ryzyka Gwarant, podobnie jak Emitent, prowadzi politykę zrównoważonego planowania przepływów 
pieniężnych, uwzględniając już na etapie szacowania wpłat z nabywanych portfeli wierzytelności możliwość 
opóźnień w spłatach części dłużników i zabezpieczając swoją płynność finansową z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 
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1.2.3. RYZYKO KONCENTRACJI UMÓW ZLECENIA OD GŁÓWNYCH KONTRAHENTÓW 

Gwarant nie posiada w swoim portfelu klientów, poza funduszem Pragma 1 FIZ NFS, funduszem Bonus 
Wierzytelności 2 Pragma Inkaso FIZ NFS, funduszem Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso FIZ NFS oraz spółką 
zależną Pragma Faktoring S.A., których pozycja w generowanych przychodach jest znacząca. Łączny udział ww. 
podmiotów w jednostkowych przychodach Gwaranta w okresie III pierwszych kwartałów 2018 r. wyniósł 52%. 
Treść umów zawartych z ww. podmiotami istotnie zmniejsza ryzyko ich rozwiązania bez zgody Gwaranta. 

1.2.4. RYZYKO UPADŁOŚCI ZNACZĄCEGO DŁUŻNIKA 

Ryzyko upadłości znaczącego dłużnika (znaczący dłużnik to podmiot, którego saldo zobowiązań wobec Gwaranta 
wynosi co najmniej 1 mln zł) związane jest ze świadczonymi przez Gwaranta usługami kupna wierzytelności. 
Upadłość znaczącego dłużnika może spowodować pogorszenie sytuacji finansowej Gwaranta W celu ograniczenia 
przedmiotowego ryzyka Gwarant prowadzi politykę dywersyfikacji źródeł przychodów i tym samym ogranicza 
wpływ poszczególnych dłużników na jego sytuację finansową. Priorytetem w działaniach windykacyjnych przy 
usłudze kupna wierzytelności jest zagwarantowanie rzeczowego zabezpieczenia wierzytelności, które gwarantuje 
jej zaspokojenie w przypadku konieczności prowadzenia ewentualnego procesu upadłościowego. Gwarant 
kupując wierzytelność zostawia sobie możliwość jednostronnego odstąpienia od umowy w ciągu kilku tygodni od 
jej zawarcia, dzięki czemu przed upływem tego terminu ma możliwość zweryfikowania bezsporności 
wierzytelności, wypłacalności danego dłużnika oraz dokonania jej umownego zabezpieczenia. 

1.2.5. RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRATĄ KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW  

Osobami kluczowymi dla Gwaranta są członkowie Zarządu oraz dyrektorzy odpowiedzialni za poszczególne 
obszary działalności spółki. Gwarant minimalizuje ryzyko utraty kluczowych pracowników poprzez atrakcyjną 
politykę wynagrodzeń oraz możliwość rozwoju zawodowego. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której 
utrata kluczowej dla Gwaranta osoby spowoduje okresowe spowolnienie lub zmianę realizacji strategii spółki w 
danym obszarze działalności. 

1.2.6. RYZYKO BŁĘDNEJ WYCENY NABYWANYCH AKTYWÓW 

Gwarant kupując wierzytelności na własny rachunek oraz za pośrednictwem zarządzanych przez siebie funduszy 
sekurytyzacyjnych (w których posiada również certyfikaty inwestycyjne) każdorazowo dokonuje kompleksowej 
wyceny nabywanych aktywów przed złożeniem oferty cenowej. Sporządzenie trafnej wyceny, w tym właściwe 
oszacowanie wpływów pieniężnych z nabywanych wierzytelności w kolejnych latach jest kluczowe dla osiągnięcia 
zakładanej rentowności w opisywanym segmencie działalności. Nie można wykluczyć, że w przypadku wybranych 
wierzytelności lub wybranych pakietów wierzytelności spodziewane wpływy finansowe zostaną przeszacowane 
w stosunku do ich rzeczywistej wysokości w okresie windykacji portfela, a co za tym idzie Gwarant nie osiągnie 
zakładanego poziomu przychodów i rentowności. 

1.2.7. RYZYKO BRAKU ZASPOKOJENIA ROSZCZEŃ OBLIGATARIUSZY Z MAJĄTKU GWARANTA ZWIĄZANE Z 
ISTNIEJĄCYM SYSTEMEM OBCIĄŻEŃ MAJĄTKU GWARANTA 

Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji zostały zabezpieczone poprzez poręczenie udzielone w dniu 8 marca 
2018 r. przez Gwaranta oraz zostaną zabezpieczone poprzez oświadczenie Gwaranta o poddaniu się egzekucji w 
trybie art. 777 kpc do kwoty odpowiadającej 130% łącznej wartości nominalnej Obligacji. Te zabezpieczenia 
pozwolą Obligatariuszom, w przypadku braku pełnego zaspokojenia roszczeń z tytułu Obligacji przez Emitenta, 
dochodzić zaspokojenia z majątku Gwaranta. Wartość posiadanych przez Gwaranta aktywów to 101,2 mln zł 
(wartość bilansowa jednostkowych aktywów Gwaranta na koniec września 2018 r.), a wartość aktywów netto 
Gwaranta to 51,8 mln zł (wartość jednostkowych aktywów Gwaranta pomniejszona o wartość zobowiązań 
Gwaranta na koniec września 2018 r.). Najcenniejszym aktywem Gwaranta jest pakiet akcji Emitenta w liczbie 
2.233.848 sztuk o wartości 44,4 mln zł (bilansowa wartość przedmiotowych akcji na koniec września 2018 r.). 
Większość akcji Emitenta będących w posiadaniu Gwaranta (2.142.786 sztuk, tj. 95,9% z wszystkich posiadanych 
przez Gwaranta akcji Emitenta) jest zastawiona na rzecz podmiotów trzecich. Celem zabezpieczenia 
wierzytelności z umowy pożyczki zawartej z VBCP Asset Management R. Witek Sp. J. („VBCP”) opisanej w pkt 
15.2.2 Prospektu, Gwarant ustanowił zastaw rejestrowy na 703.324 akcjach imiennych Emitenta oraz zobowiązał 
się ustanowić zastaw na 1.439.462 akcjach zwykłych na okaziciela na Emitenta, z tym zastrzeżeniem, że w 
stosunku do 1.334.676 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, umowa zastawu weszła w życie z chwilą 
wygaśnięcia zastawu rejestrowego ustanowionych na tych akcjach na rzecz PKO BP S.A. Wykreślenie zastawu 
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rejestrowego ustanowionego na rzecz PKO BP S.A. z Rejestru Zastawów nastąpiło na mocy postanowienia Sądu 
Rejestrowego z dnia 22 czerwca 2018 r. 
Zgodnie z postanowieniami umowy pożyczki z VBCP, spłata całej kwoty pożyczki powinna nastąpić w terminie do 
dnia 7 lipca 2021 r. Gwarant na chwilę obecną nie przewiduje jej wcześniejszej spłaty, co oznacza, że do tej daty 
2.142.786 akcji Emitenta będących w posiadaniu Gwaranta pozostanie obciążonych zastawem na rzecz VBCP. 
Dodatkowo, na dzień zatwierdzenia Prospektu, Gwarant udzielił poręczeń na łączną kwotę 169,5 mln zł, z czego 
133,9 mln zł to poręczenia zobowiązań Emitenta z tytułu wyemitowanych obligacji serii od H do O. Istnieje zatem 
ryzyko, że w przypadku dochodzenia przez Obligatariuszy roszczeń z majątku Gwaranta, jego wartość będzie 
niewystarczająca dla ich zaspokojenia, a dochodzenie roszczeń z części majątku Gwaranta (z zastawionych akcji 
Emitenta) będzie bezskuteczne. 

2.  CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM GRUPA EMITENTA I GRUPA GWARANTA 
PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ 

2.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM GRUPA EMITENTA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ 

2.1.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ EKONOMICZNĄ POLSKI 

Wyniki finansowe Emitenta są pośrednio uzależnione od sytuacji makroekonomicznej Polski. W przypadku 
spowolnienia tempa wzrostu gospodarki, a co za tym idzie tempa rozwoju przedsiębiorstw działających na 
polskim rynku, istnieje ryzyko pogorszenia poziomu wypłacalności dłużników faktoringowych. Niesprzyjające 
otocznie makroekonomiczne utrzymujące się przez dłuższy czas może mieć istotny negatywny wpływ na osiągane 
przez Emitenta wyniki finansowe. 

2.1.2. RYZYKO ZMIAN STOPY PROCENTOWEJ 

Spółka jest narażona na ryzyko stóp procentowych, ponieważ finansuje działalność operacyjną instrumentami 
finansowymi opartymi na zmiennej i stałej stopie procentowej. Podobnie jest z świadczonymi przez spółkę 
usługami faktoringu i pożyczek, których wysokość uzależniona jest w części od wysokości rynkowych stóp 
procentowych. Zmiany stóp procentowych mają wpływ na ponoszone przez Emitenta koszty obsługi 
finansowania jak i na uzyskiwane przychody. 

2.1.3. RYZYKO KONKURENCJI ZE STRONY INNYCH PODMIOTÓW 

Obecnie największe podmioty konkurencyjne dla Emitenta to faktorzy bankowi, kierujący swoją ofertę przede 
wszystkim do dużych przedsiębiorstw. Grupa zaprojektowała świadczone usługi z myślą o potrzebach i 
oczekiwaniach przedsiębiorstw małych i średnich. Nie można jednak wykluczyć pogorszenia pozycji 
konkurencyjnej Emitenta w przypadku rozszerzenia oferty faktorów bankowych o usługi dla małych i średnich 
przedsiębiorstw lub wkroczenia na rynek polski nowego, dużego podmiotu zagranicznego o podobnym profilu 
działalności, co Emitent. 

2.1.4. RYZYKO KONKURENCJI INNYCH EMISJI OBLIGACJI 

Bieżące warunki rynkowe, w tym konkurencja realizowanych w tym samym czasie przez inne podmioty emisji 
obligacji mają znaczący wpływ na ustalane przez Emitenta ostateczne warunki oferty danej serii obligacji, w tym 
w szczególności wysokość stopy procentowej należnej inwestorom z tytułu Obligacji. W ostatnich latach rynek 
obligacji przedsiębiorstw w Polsce, w tym rynek ofert publicznych, dynamicznie się rozwija przyciągając coraz 
więcej emitentów planujących pozyskanie znacznych środków od inwestorów detalicznych. Istnieje ryzyko 
nasycenia rynku, bądź konkurencji ofert innych emitentów realizowanych w tym samym czasie, co może wpływać 
na możliwość pozyskania przez Emitenta zamierzonej kwoty emisji po planowanym koszcie. 

2.1.5. RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIENNOŚCIĄ PRZEPISÓW PRAWNYCH I PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH 
EMITENTA 

Emitent został utworzony i działa zgodnie z przepisami prawa polskiego. Fundamentem prawa polskiego, jest 
prawo stanowione. Emitent nie może zapewnić, że nie zostaną w przyszłości wprowadzone niekorzystne dla 
Emitenta zmiany legislacyjne dotyczące prowadzonej przez niego działalności. Wszelkie zmiany przepisów oraz 
różnorakie ich interpretacje mogą wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej Emitenta. 
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System podatkowy w Polsce charakteryzuje się relatywnie dużą zmiennością przepisów. Niektóre z tych 
przepisów są niejednoznaczne i często brakuje spójnej i jednolitej interpretacji, bądź praktyki organów 
podatkowych. Ze względu na różną interpretację prawa podatkowego, ryzyko związane z prawem podatkowym 
w Polsce jest większe niż w innych systemach prawnych na rynkach rozwiniętych. Emitent nie może 
zagwarantować, że organy podatkowe nie dokonają odmiennej, niekorzystnej dla Spółki, interpretacji przepisów 
podatkowych, co może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności 
Emitenta. 

2.2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM GRUPA GWARANTA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ 

2.2.1. RYZYKO KONKURENCJI  

Obecnie największe podmioty branży windykacyjnej działają przede wszystkim w segmencie wierzytelności 
detalicznych i w związku z tym jedynie w ograniczonym zakresie stanowią konkurencję dla Gwaranta, który 
prowadzi działania wyłącznie w segmencie wierzytelności biznesowych. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w 
której pozycja konkurencyjna Gwaranta zostanie ograniczona na skutek zwiększonej aktywności ze strony dużych 
podmiotów krajowych i zagranicznych w segmencie wierzytelności korporacyjnych, w których spółka się 
specjalizuje. 

2.2.2. RYZYKO ZWIĄZANE Z OBECNOŚCIĄ SUBSTYTUTÓW PRODUKTÓW GWARANTA W POSTACI 
UBEZPIECZENIA TRANSAKCJI 

Konkurencyjnym produktem do usług świadczonych przez Gwaranta w segmencie inkaso i zakupu wierzytelności 
na własny rachunek jest ubezpieczenie wierzytelności oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Efektem 
działań towarzystw jest częściowe ograniczenie podaży wierzytelności do windykacji ze strony pierwotnych 
wierzycieli. Gwarant stara się minimalizować ryzyko utraty podaży wierzytelności nawiązując współpracę 
bezpośrednio z towarzystwami ubezpieczeń i w ten sposób pozyskiwać zlecenia, które nie są dostępne 
bezpośrednio na rynku. 

2.2.3. RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ WYSOKOŚCI ODSETEK MAKSYMALNYCH 

Gwarant wykorzystuje instytucję odsetek maksymalnych w działalności operacyjnej. Są one zastrzegane w 
porozumieniach i umowach z dłużnikami na wypadek niedotrzymywania ich postanowień. Zmiany stóp 
procentowych obowiązujących na rynku, które determinują wysokość odsetek maksymalnych, mają wpływ na 
poziom osiąganych przez Gwaranta przychodów. 

2.2.4. RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ WYSOKOŚCI ODSETEK USTAWOWYCH 

Jednym ze źródeł przychodów Gwaranta są odsetki za opóźnienie naliczane według odsetek ustawowych. 
Znaczący spadek wysokości odsetek ustawowych może negatywnie wpłynąć na przychody Gwaranta. 

2.2.5. RYZYKO ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ORGANÓW SĄDOWYCH I EGZEKUCYJNYCH  

Gwarant może być narażony na ryzyko opóźnień w postępowaniu organów sądowych i egzekucyjnych. 
Opóźnienia w postępowaniach mogą wpływać na obniżenie rentowności działań Gwaranta. Spółka prowadzi 
działania neutralizujące ewentualny brak drożności organów sądowych poprzez wykorzystanie w 
porozumieniach z dłużnikami możliwości wyboru sądu rozpoznającego ewentualny spór. Gwarant prowadzi 
bieżące statystyki szybkości rozpoznawania spraw przez poszczególne sądy i dokonuje stosownych zmian w 
porozumieniach. Korzystając z możliwości wyboru organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie, Gwarant 
współpracuje w sposób stały z wybranymi komornikami sądowymi, przez co ogranicza ryzyko przewlekłości 
procedur egzekucyjnych. 

2.2.6. RYZYKO ZWIĄZANE Z WPŁYWEM WIĘKSZOŚCIOWEGO AKCJONARIUSZA NA GWARANTA  

Decydujący wpływ na działalność Gwaranta ma jej największy akcjonariusz Pragma Finanse Sp. z o. o. 
Dotychczasowy rozwój Gwaranta odbywał się w dużej mierze dzięki zaangażowaniu największego akcjonariusza. 
Jednak zgodnie z normami prawa polskiego, akcjonariusz nie jest zobowiązany do kierowania się w swoich 
działaniach interesem spółki akcyjnej, której akcje posiada. W związku z powyższym nie można wykluczyć, że 
wybrane decyzje głównego akcjonariusza, związane z realizacją strategii Pragma Finanse Sp. z o. o., mogą 
utrudnić osiągnięcie strategicznych celów Gwaranta. 
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2.2.7. RYZYKO ZWIĄZANE Z PORĘCZENIAMI UDZIELONYMI PRZEZ GWARANTA SPÓŁKOM ZALEŻNYM  

Gwarant udzielił poręczenia zobowiązań Emitenta. z tytułu wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii H, I, J, 
K, L, M, N i O oraz w dniu 8 marca 2018 r. udzielił poręczenia za wszystkie zobowiązania Emitenta jakie powstaną 
w przyszłości z tytułu wszystkich serii Obligacji, które zostaną wyemitowane w ramach I Publicznego Programu 
Emisji Obligacji. Szczegóły dotyczące poręczeń zostały wskazane w pkt 15.2.4. Prospektu. W przypadku 
niewypłacalności Emitenta Gwarant będzie zobowiązany pokryć nieuregulowane przez Emitenta zobowiązania 
obligacyjne. Gwarant kontroluje Emitenta (posiada 2.233.848 akcji Emitenta, w tym: 703.324 akcji imiennych 
serii A uprzywilejowanych, co do głosów w ten sposób, że każda akcja posiada 2 głosy oraz 1.530.524 
zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, które łącznie stanowią 81,17% akcji Emitenta i uprawniają do 
85,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta), a członek zarządu Gwaranta wchodzi w skład Zarządu 
Emitenta, tym samym Gwarant jest przekonany o prawidłowym i bezpiecznym zarządzaniu działalnością 
Emitenta, co minimalizuje ryzyka Gwaranta związane z udzielonym poręczeniem.  

2.2.8. RYZYKO ZMIAN STÓP PROCENTOWYCH  

Gwarant jest narażony na ryzyko zmian stóp procentowych, ponieważ pożycza środki pieniężne oprocentowane 
zarówno według stałej, jak i zmiennej stopy procentowej. Wysokość stóp procentowych ma również wpływ na 
wysokość uzyskiwanych przez Gwaranta przychodów z udzielanych przez niego pożyczek podmiotom trzecim w 
ramach prowadzonej działalności.  

2.2.9. RYZYKO GWARANCJI STOPY ZWROTU UDZIELONEJ PRZEZ GWARANTA INNYM UCZESTNIKOM FUNDUSZY 
SEKURYTYZACYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ NIEGO 

Gwarant udzielił pozostałym uczestnikom funduszy przez nią zarządzanych gwarancji osiągnięcia minimalnej 
stopy zwrotu na poziomie 6% rocznie (w przypadku Pragma 1 FIZ NFS) i 5% rocznie (w przypadku Bonus 
Wierzytelności 2 Pragma Inkaso FIZ NFS i Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso FIZ NFS) w terminach, w których 
zgodnie ze statutami funduszy certyfikaty inwestorów mają zostać umorzone (odpowiednio połowa 2019 r. w 
przypadku Pragma 1 FIZ NFS i połowa 2020 r. w przypadku Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso FIZ NFS i Bonus 
Wierzytelności 3 Pragma Inkaso FIZ NFS). Realizowane przez ww. fundusze procesy zakupu i windykacji portfeli 
pozwalają w ocenie zarządu Spółki założyć, że fundusze osiągną stopy zwrotu wyższe niż ww. minimalne stopy 
zwrotu, w związku z czym ryzyko powstania roszczeń gwarancyjnych jest ograniczone. 

3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM 

3.1. RYZYKO UTRUDNIONEJ OCENY OFEROWANYCH OBLIGACJI Z UWAGI NA BRAK WSKAZANIA W PROSPEKCIE 
PRZEZ EMITENTA SPOSOBU WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI OBLIGACJI POSZCZEGÓLNYCH SERII 

Na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego Podstawowego Emitent nie precyzuje sposobu wykorzystania 
wpływów z poszczególnych emisji Obligacji. 
Wpływy netto z emisji każdej serii Obligacji, mogą zostać przeznaczone na: (i) refinansowanie zadłużenia 
kredytowego lub obligacyjnego Grupy Emitenta, (ii) pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Grupy 
Emitenta, (iii) sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej. Pozyskane z wpływów z emisji 
środki finansowe mogą zostać przeznaczone również na akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. 
Niezależnie od powyższego, środki z emisji Obligacji wszystkich serii nie będą wykorzystywane na udzielanie 
pożyczek osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy Kapitałowej Emitenta oraz nie zostaną przeznaczone 
na bezpośrednie nabywanie portfeli wierzytelności przez Emitenta. 
Szczegółowe przeznaczenie wpływów netto z poszczególnych emisji Obligacji zostanie wskazane w Ostatecznych 
Warunkach Emisji dla danej serii Obligacji, a inwestor będzie mógł zapoznać się z nimi przed podjęciem decyzji 
inwestycyjnej. 
Wskazany powyżej opis przeznaczenia wpływów z emisji Obligacji wraz z przedstawioną w Ostatecznych 
Warunkach Emisji informacją o celach emisji Obligacji będą stanowić cel emisji w rozumieniu art. 32 ust. 1 Ustawy 
o Obligacjach. 

3.2. RYZYKO ODSTĄPIENIA OD OFERTY LUB ZAWIESZENIA OFERTY 

Spółka w uzgodnieniu z Oferującymi, może podjąć w każdym czasie decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia 
Oferty Obligacji danej serii.  
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Jeżeli odstąpienie od przeprowadzenia Oferty nastąpi przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Obligacje 
danej serii, Spółka nie będzie zobowiązana do podania powodów takiego odstąpienia. Od dnia rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów do dnia przydziału Obligacji, Spółka, w uzgodnieniu z Oferującymi, może odstąpić od 
przeprowadzenia Oferty, przy czym takie odstąpienie może nastąpić z powodów, które w ocenie Spółki są 
powodami ważnymi. 
Za ważne powody uznane mogą zostać w szczególności:  

- nagłe lub nieprzewidywalne zmiany w sytuacji ekonomiczno-politycznej w Polsce lub w innym kraju, 
które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę Polski, Ofertę danej serii 
Obligacji lub na działalność Emitenta (np. zamachy terrorystyczne, wojny, katastrofy ekologiczne, 
powodzie), 

- inne nagłe i nieprzewidywalne zdarzenia mogące mieć istotny negatywny wpływ na działalność Emitenta 
lub mogące skutkować poniesieniem przez Emitenta istotnej szkody lub istotnym zakłóceniem jej 
działalności, 

- istotna negatywna zmiana dotycząca działalności, sytuacji finansowej lub wyników operacyjnych 
Emitenta, 

- zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW lub na innych rynkach 
giełdowych w przypadku, gdy mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę danej serii Obligacji. 

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty danej serii Obligacji zostanie podana do publicznej 
wiadomości w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu opublikowanego w sposób, w jaki został 
opublikowany Prospekt, tj. na stronach internetowych Spółki: www[kropka]pragmafaktoring.pl oraz dodatkowo 
w celach informacyjnych na stronach internetowych Oferujących: Domu Maklerskiego BDM S.A.: 
www[kropka]bdm.pl oraz Biura Maklerskiego ALIOR BANK S.A.: www[kropka]aliorbank.pl/biuro-maklerskie. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty złożone zapisy na Obligacje danej serii zostaną uznane za 
nieważne, a postawione do dyspozycji środki zostaną zwrócone w sposób określony w formularzu zapisu, bez 
jakichkolwiek odsetek i odszkodowań nie później niż 7 dni roboczych po dacie ogłoszenia o odstąpieniu od 
przeprowadzenia Oferty danej serii Obligacji.  

Decyzja o zawieszeniu Oferty danej serii Obligacji, bez podawania przyczyn, może zostać podjęta przez Spółkę, w 
uzgodnieniu z Oferującymi, w każdym czasie przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od inwestorów.  

Od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów do dnia przydziału Obligacji danej serii Spółka, w uzgodnieniu z 
Oferującymi, może podjąć decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty danej serii Obligacji tylko z powodów, 
które w ocenie Emitenta są powodami ważnymi. Do ważnych powodów można zaliczyć między innymi zdarzenia, 
które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty danej serii Obligacji lub powodować 
zwiększone ryzyko inwestycyjne dla nabywców danej serii Obligacji. Decyzja w przedmiocie zawieszenia Oferty 
danej serii Obligacji może zostać podjęta bez jednoczesnego wskazania nowych terminów Oferty danej serii 
Obligacji, które mogą zostać ustalone w terminie późniejszym.  

Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty danej serii Obligacji zostanie podjęta w okresie od rozpoczęcia przyjmowania 
zapisów do dnia przydziału, złożone zapisy, jak również dokonane wpłaty będą w dalszym ciągu uważane za 
ważne, jednak osoby, które złożyły zapis, będą uprawnione do uchylenia się od skutków prawnych złożonych 
zapisów poprzez złożenie stosownego oświadczenia od dnia udostępnienia aneksu o zawieszeniu Oferty do 
momentu podjęcia przez Emitenta Oferty na nowo lub jej definitywnego odwołania. 

Informacja o zawieszeniu Oferty danej serii Obligacji zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu 
do Prospektu opublikowanego w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, tj. na stronach internetowych 
Spółki www[kropka]pragmafaktoring.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronach internetowych 
Oferujących: Domu Maklerskiego BDM S.A.: www[kropka]bdm.pl oraz Biura Maklerskiego ALIOR BANK S.A.: 
www[kropka]aliorbank.pl/biuro-maklerskie.  

Zawieszenie lub odwołanie Oferty danej serii Obligacji może spowodować zamrożenie środków finansowych na 
określony czas i utratę potencjalnych korzyści przez inwestorów, bowiem wpłacone kwoty zostaną zwrócone 
subskrybentom bez żadnych odsetek i odszkodowań. 

3.3. RYZYKO ZAWIESZENIA SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY OBLIGACJI 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia 
przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Emitenta, sprzedającego lub inne podmioty uczestniczące w tej 
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ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub sprzedającego albo uzasadnionego 
podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF z zastrzeżeniem art. 19 Ustawy o Ofercie Publicznej może:  

- nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej 
przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych;  

- zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia; lub  
- opublikować, na koszt Emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w 

związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.  
Zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może zastosować środki, o których mowa powyżej, także w 
przypadku gdy:  

- oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej 
oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób 
naruszałyby interesy inwestorów;  

- istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego 
Emitenta;  

- działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to 
naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle 
przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta; lub  

- status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów 
istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną 
mającą istotny wpływ na ich ocenę. 

Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego 
podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie 
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 
emitenta lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie 
naruszenie może nastąpić, KNF z zastrzeżeniem art. 19 Ustawy o Ofercie Publicznej może: 

1) nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do 
obrotu na rynku regulowanym na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych; 

2) zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 
regulowanym; 

3) opublikować na koszt emitenta informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem 
się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 

W związku z danym ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na 
rynku regulowanym, KNF może wielokrotnie zastosować środek przewidziany w art. 17 ust. 1 pkt. 2 i 3. 
W przypadku, gdy KNF zastosuje wobec Emitenta sankcje opisane powyżej, może to spowodować zamrożenie na 
pewien czas środków finansowych inwestorów, a w przypadku objęcia przez inwestorów Obligacji i zakazaniu 
przez KNF dopuszczenia Obligacji na rynku regulowanym ograniczy to znacząco możliwość zbywania nabytych 
przez inwestorów Obligacji Emitenta. 

3.4. RYZYKO WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO WYPEŁNIENIA FORMULARZA PRZEZ INWESTORA  

Zwraca się uwagę inwestorów na fakt, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia 
formularza zapisu na Obligacje oferowane do objęcia w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji ponosi 
inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z wymaganych elementów, może zostać uznany za nieważny. Brak 
wpłaty w określonym terminie powoduje nieważność całego zapisu. Konsekwencją nieprawidłowego 
wypełnienia formularza zapisu będzie nieprzydzielenie Obligacji. 

3.5. RYZYKO NIE DOJŚCIA DO SKUTKU POSZCZEGÓLNYCH EMISJI OBLIGACJI 

Ostateczne Warunki Emisji danej serii Obligacji mogą zawierać określenie progu dojścia emisji do skutku, 
wówczas emisja może nie dojść do skutku w przypadku, gdy do dnia zakończenia terminów przyjmowania 
zapisów nie zostaną poprawnie złożone i prawidłowo opłacone zapisy na liczbę Obligacji odpowiadającą co 
najmniej progowi dojścia emisji do skutku. 
Prawa z Obligacji powstaną z chwilą rejestracji Obligacji w KDPW i ich zapisania na rachunkach prowadzonych 
przez uczestników KDPW. Emisja Obligacji może ulec opóźnieniu z uwagi na opóźnienia w rejestracji Obligacji w 
KDPW, w przypadku jeśli złożony przez Emitenta wniosek o rejestrację Obligacji lub załączone do niego 
dokumenty nie spełniają warunków formalnych określonych w przepisach regulaminu KDPW i wymagają 
uzupełnienia lub poprawienia. 
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W powyższych przypadkach może nastąpić zamrożenie środków finansowych na pewien czas i utrata 
potencjalnych korzyści przez inwestorów, bowiem wpłacone kwoty zostaną zwrócone subskrybentom bez 
żadnych odsetek i odszkodowań. 

3.6. RYZYKO OPÓŹNIENIA W WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z OBLIGACJAMI ORAZ NIEWYPŁACENIA 
ŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z OBLIGACJAMI 

Spełnienie świadczeń przez Emitenta z Obligacji polega na wykupie Obligacji poprzez zapłatę wartości nominalnej 
Obligacji oraz na zapłacie odsetek. Świadczenia te mogą nie zostać wykonane, albo ich wykonanie może ulec 
opóźnieniu, jeżeli na skutek pogorszenia sytuacji finansowej, Spółka nie będzie dysponować odpowiednimi 
środkami pieniężnymi w terminie ich wymagalności. Zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań z tytułu Obligacji 
może ulec pogorszeniu w przypadku nadmiernego zwiększenia poziomu jego zadłużenia lub istotnego 
pogorszenia wyników finansowych Spółki. Skutkiem niedokonania wykupu Obligacji w terminie może być 
upadłość Spółki, co w konsekwencji dla inwestora oznacza ryzyko utraty całości lub części środków 
zainwestowanych w Obligacje. Obligacje korporacyjne nie stanowią lokaty bankowej i nie są objęte żadnym 
systemem gwarantowania depozytów. 
Na dzień 30 września 2018 roku zobowiązania oprocentowane stanowiły 69% skonsolidowanej sumy bilansowej 
Spółki. Na dzień zatwierdzenia Prospektu na zobowiązania oprocentowane składały się głównie zobowiązania z 
tytułu wyemitowanych obligacji, zobowiązania z tytułu kredytów bankowych oraz zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego. Na dzień zatwierdzenia Prospektu łączna wartość nominalna wyemitowanych dotychczas przez 
Spółkę obligacji, których termin wykupu jeszcze nie minął wynosi 103 mln zł (obligacje serii H – 20 mln zł, obligacje 
serii I – 20 mln zł, obligacje serii J – 12 mln zł, obligacje serii K – 10 mln zł, obligacje serii L – 15 mln zł, obligacji 
serii M – 12 mln zł, obligacje serii N – 4 mln zł oraz obligacje serii O – 10 mln zł). Wszystkie wskazane obligacje są 
zabezpieczone. Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu obligacje serii H, J, L, M oraz O są notowane w 
Alternatywnym Systemie Notowań Catalyst prowadzonym przez GPW. Spółka wykupiła w terminie zapadalności 
Obligacje serii B, C, D i A1 oraz dokonała przedterminowego wykupu obligacji serii A, E, F, G i A2. Emitent 
dopuszcza możliwość dalszego zwiększania zadłużenia, między innymi poprzez zaciąganie kredytów, pożyczek 
lub emisje kolejnych dłużnych papierów wartościowych, w tym w ramach planowanego I Publicznego Programu 
Emisji Obligacji o łącznej wartości do 50 mln PLN. Emitent do dnia sporządzenia niniejszego Prospektu Emisyjnego 
Podstawowego należycie wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań i dotychczas nie doszło do opóźnień w 
wypłacie świadczeń związanych z Obligacjami lub niewypłacenia świadczeń związanych z Obligacjami. Nie można 
jednak wykluczyć, że taka sytuacja zaistnieje w przyszłości. W kolejnych okresach Spółka będzie zobowiązana do 
wykupu wyemitowanych obligacji, a także do wypłacania odsetek od wyemitowanych papierów dłużnych. 
Istnieje, zatem ryzyko, że z różnych, często niezależnych od Emitenta, przyczyn może dojść do opóźnień w 
wypłacie odsetek z tytułu Obligacji lub wykupie Obligacji, a w skrajnych przypadkach do braku wypłaty odsetek z 
tytułu Obligacji lub niewykupienia Obligacji przez Emitenta. Spółka zakłada, że realizowana konsekwentnie 
strategia zakładająca budowę zdywersyfikowanego portfela należności faktoringowych cechującego się wysoką 
płynnością w sposób istotny wpłynie na zwiększenie skali działalności Spółki i na zwiększenie powtarzalnych 
przychodów i przepływów. Jednakże w przypadku niewystarczającej ilości wygenerowanych środków na wykup 
obligacji Spółka nie wyklucza emisji kolejnych serii obligacji w celu zrolowania wcześniejszych serii lub też 
zaciągnięcia dodatkowego kredytu bankowego.  

3.7.  RYZYKO WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU OBLIGACJI 

Uchwała Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii może stanowić, że Emitentowi przysługuje prawo 
wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji, na własne żądanie. Informacja, czy dla danej serii Obligacji 
Emitentowi przysługuje prawo dokonania wcześniejszego wykupu przedstawiona zostanie w Ostatecznych 
Warunkach Emisji w pkt C. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji może zostać wykonane nie 
wcześniej niż po 12 miesiącach od daty przydziału zarówno w odniesieniu do wszystkich subskrybowanych 
Obligacji danej serii, jak i części Obligacji danej serii. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji 
danej serii podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania.  
W takim wypadku, Obligacje będą podlegać wykupowi przed pierwotnie wskazanym terminem wykupu, a 
inwestorzy nie będą mogli uzyskać przychodów z odsetek w założonym horyzoncie inwestycyjnym. Emitent w 
przeszłości korzystał z opcji wcześniejszego wykupu obligacji i nie można wykluczyć, że w przyszłości również 
może on skorzystać z tego prawa w sytuacji, gdy jego potencjalne koszty finansowania będą niższe niż wskazane 
oprocentowanie Obligacji. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji inwestor może nie mieć możliwości 
zainwestowania środków uzyskanych z wcześniejszego wykupu Obligacji w sposób, który zapewniłby mu stopę 
zwrotu w takiej wysokości jak stopa zwrotu od Obligacji będących przedmiotem wcześniejszego wykupu. 



Prospekt Emisyjny Podstawowy 

37 

3.8.  RYZYKO PODJĘCIA PRZEZ ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY UCHWAŁY BĘDĄCEJ W SPRZECZNOŚCI Z 
INDYWIDUALNYMI INTERESAMI OBLIGATARIUSZY 

Zasady zwoływania i organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zasady podejmowania uchwał Zgromadzenia 
Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach, chyba, że Ostateczne Warunki Emisji poszczególnych serii Obligacji 
emitowanych w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji będą zawierać odmienne postanowienia. 
Zgodnie z Ustawą o Obligacjach Zgromadzenie Obligatariuszy może podejmować uchwały w sprawie 
postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji oraz w innych sprawach wskazanych w Ostatecznych 
Warunkach Emisji. Uchwały zmieniające Ostateczne Warunki Emisji zapadają większością głosów określoną w 
Ustawie o Obligacjach chyba, że Ostateczne Warunki Emisji poszczególnych serii Obligacji emitowanych w 
ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji będą zawierać odmienne postanowienia. W szczególnych 
przypadkach zgodę na podjęcie uchwały muszą wyrazić wszyscy Obligatariusze obecni na Zgromadzeniu 
Obligatariuszy. Aby Zgromadzenie Obligatariuszy było ważne, wymagana jest na nim obecność Obligatariuszy 
reprezentujących co najmniej połowę skorygowanej łącznej wartości nominalnej poszczególnych serii Obligacji 
emitowanych w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji. W związku z powyższym istnieje możliwość 
podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały bez zgody wszystkich Obligatariuszy, a treść uchwały 
Zgromadzenia Obligatariuszy może być sprzeczna z indywidualnymi interesami pojedynczego Obligatariusza.  

3.9. RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NIESPEŁNIENIA WARUNKÓW DOPUSZCZENIA LUB WPROWADZENIA 
OBLIGACJI DO OBROTU NA CATALYST 

Intencją Emitenta jest, aby inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać nabytymi Obligacjami.  
Jeśli emisja Obligacji poszczególnej serii dojdzie do skutku na poziomie zapewniającym spełnienie warunków 
dopuszczenia Obligacji na rynek regulowany, Emitent zamierza wystąpić do organizatora obrotu z wnioskiem o 
wyrażenie zgody na dopuszczenie, oraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie Obligacji danej serii do 
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach systemu Catalyst.  
Nie można wykluczyć, że po zakończeniu przyjmowania zapisów nie zostaną spełnione wskazane poniżej warunki 
dopuszczenia Obligacji na rynek regulowany. Wówczas Zarząd Spółki podejmie decyzję o zmianie rynku 
notowania Obligacji z rynku regulowanego prowadzonego przez GPW na Alternatywny System Obrotu 
prowadzony przez GPW lub BondSpot S.A. w ramach systemu Catalyst. Informacja taka zostanie podana przez 
Emitenta w trybie aneksu do Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, opublikowanego przed 
dokonaniem przydziału Obligacji, a termin ich przydziału, w związku z uprawnieniem inwestorów do uchylenia 
się od skutków prawnych zapisu zostanie stosownie przesunięty. 

Ostateczną decyzję w zakresie rynku notowań Zarząd Spółki podejmie po zakończeniu Oferty na podstawie 
struktury Obligatariuszy i wielkości emisji. 

Rozpatrując wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, Zarząd GPW bierze pod 
uwagę: 

- sytuację finansową emitenta i jej prognozę, a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność do obsługi 
zadłużenia, jak również inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe emitenta, 

- perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych z 
uwzględnieniem źródeł ich finansowania, 

- doświadczenie oraz kwalifikacje członków organów zarządczych i nadzorczych emitenta, 
- warunki na jakich emitowane były instrumenty finansowe i ich zgodność z zasadami publicznego 

charakteru obrotu giełdowego, 
- bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników. 

Dopuszczenie Obligacji do obrotu giełdowego może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w § 3 ust. 1 
Regulaminu GPW tj.: dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być instrumenty finansowe, o ile: 

- został opublikowany lub udostępniony zgodnie z właściwymi przepisami prawa odpowiedni dokument 
informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo którego równoważność w rozumieniu 
tych przepisów prawa została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że opublikowanie, 
udostepnienie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest 
wymagane; 

- ich zbywalność nie jest ograniczona; 

- w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub 
likwidacyjne. 
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Dopuszczając Obligacje do obrotu giełdowego Zarząd Giełdy ocenia dodatkowo czy obrót tymi instrumentami 
będzie prowadzony w sposób rzetelny, prawidłowy i skuteczny, a także czy zapewniona będzie ich swobodna 
zbywalność. Zarząd Giełdy dokonuje oceny, zgodnie z wymogami określonymi w art. 1 – 5 Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) 2017/568. Ocenę dokonuje się również przed wprowadzeniem do obrotu giełdowego 
instrumentów finansowych, których dopuszczenie do obrotu następuje na mocy Regulaminu GPW. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie 
musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do 
obrotu na tym rynku, do obrotu na oficjalnym rynku notowań dopuszczone mogą być obligacje, które spełniają 
łącznie poniższe warunki: 

- zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, 
- ich zbywalność nie jest ograniczona, 
- wnioskiem zostały objęte wszystkie obligacje tego samego rodzaju, 
- łączna wartość nominalna obligacji objętych wnioskiem wyniosła co najmniej równowartość w złotych 

200.000 euro. 

Zgodnie z § 18 Regulaminu GPW dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym mogą być inne 
papiery wartościowe, w tym obligacje, jeżeli iloczyn ich liczby oraz prognozowanej ceny rynkowej, a w przypadku, 
gdy określenie tej ceny nie jest możliwe - kapitały własne emitenta wynoszą równowartość w złotych co najmniej 
1.000.000 euro.  
Zgodnie z § 3 Regulaminu obrotu regulowanego rynku BondSpot dopuszczone do obrotu na rynku mogą być 
instrumenty finansowe o ile: 

1) ich zbywalność nie jest ograniczona, 
2) w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub 

likwidacyjne, 
3) został opublikowany lub udostępniony zgodnie z właściwymi przepisami prawa odpowiedni dokument 

informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo którego równoważność w rozumieniu 
tych przepisów prawa została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że opublikowanie, 
udostępnienie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest 
wymagane,  

4) dokument informacyjny, złożony został wraz z wnioskiem o dopuszczenie do obrotu w terminie jego 
ważności. 

5) ich łączna wartość nominalna wynosi co najmniej 5.000.000 zł, a w przypadku instrumentów dłużnych 
nominowanych w walucie obcej, co najmniej równowartość 5.000.000 zł, chyba że dopuszczana jest 
kolejna emisja (seria) instrumentów dłużnych, oznaczona tym samym kodem w depozycie co 
instrumenty dłużne będące w obrocie na rynku.  

Zarząd BondSpot S.A. może postanowić o odstąpieniu od stosowania wymogu określonego w pkt 5), w przypadku 
dopuszczania do obrotu na rynku emisji (serii) instrumentów dłużnych emitenta, którego inna emisja (seria) 
instrumentów dłużnych została dopuszczona do obrotu na rynku.  

W przypadku instrumentów dłużnych nominowanych w walucie obcej wartość emisji przeliczana jest przy 
zastosowaniu średniej arytmetycznej średnich bieżących kursów walut, ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski 
w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu 
na rynku. Dopuszczając dane instrumenty dłużne do obrotu na rynku, Zarząd BondSpot S.A. ocenia dodatkowo 
czy obrót tymi instrumentami będzie prowadzony w sposób rzetelny, prawidłowy i skuteczny, oraz czy 
zapewniona będzie ich swobodna zbywalność.  

Zarząd BondSpot S.A. dokonuje oceny, o której mowa powyżej, zgodnie z wymogami określonymi w art. 1 i 2 
Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/568, z uwzględnieniem § 7 Regulaminu obrotu regulowanego 
rynku BondSpot. Oceny dokonuje się również przed wprowadzeniem do obrotu na rynku instrumentów dłużnych, 
których dopuszczenie następuje na mocy Regulaminu.  

Celem notowania obligacji na rynku regulowanym emitent składa do Giełdy lub BondSpot wniosek 
o dopuszczenie dłużnych instrumentów finansowych do obrotu na Catalyst. Zarząd Giełdy lub BondSpot może 
żądać przedstawienia przez emitenta dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych dla podjęcia decyzji 
o dopuszczeniu lub wprowadzeniu obligacji do obrotu na Catalyst. 

Zgodnie z § 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie 
mogą być dłużne instrumenty finansowe, o ile:  

- został sporządzony odpowiedni publiczny dokument informacyjny, chyba że sporządzenie tego 
dokumentu nie jest wymagane,  
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- zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona,  
- w stosunku do emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, 
- w stosunku do emitenta, który ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie instrumentów finansowych 

do obrotu w alternatywnym systemie, nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne, 
- w przypadku gdy emitent ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie dłużnych instrumentów 

finansowych do obrotu w alternatywnym systemie - emitent przedstawi w dokumencie informacyjnym 
sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, 
sporządzone i zbadane zgodnie z przepisami Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO; powyższego wymogu 
nie stosuje się do emitentów, o których mowa w § 26 lub § 29 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO; 
Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od stosowania powyższego wymogu w przypadku 
emitenta będącego spółką zależną, której podstawową działalność stanowi emisja dłużnych 
instrumentów finansowych w związku z finansowaniem działalności podmiotu dominującego lub innych 
spółek należących do tej samej grupy kapitałowej co emitent - pod warunkiem przedstawienia przez 
emitenta sprawozdania finansowego podmiotu dominującego spełniającego powyższe warunki; 
postanowienia te stosuje się odpowiednio w przypadku każdego kolejnego wprowadzenia do obrotu 
instrumentów dłużnych danego emitenta na podstawie dokumentu informacyjnego, o którym mowa w 
Oddziale 1 Rozdziału 4 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO;  

- łączna wartość nominalna dłużnych instrumentów finansowych objętych wnioskiem na dzień jego 
złożenia, podlegających oznaczeniu tym samym kodem ISIN, wynosi co najmniej 1.000.000 zł; wymogu 
tego nie stosuje się w przypadku wprowadzania do alternatywnego systemu dłużnych instrumentów 
finansowych, które mają być oznaczone tym samym kodem ISIN, co instrumenty już notowane.  

Zgodnie z § 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. wprowadzone 
do obrotu na Rynku mogą być instrumenty dłużne, o ile: 

1) został sporządzony odpowiedni publiczny dokument informacyjny, chyba że sporządzenie tego 
dokumentu nie jest wymagane,  

2) zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona, 
3) w stosunku do emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, 
4) w stosunku do emitenta, który ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie instrumentów dłużnych do 

obrotu na Rynku, nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne, 
5) ich łączna wartość nominalna wynosi, co najmniej 5.000.000 zł, a w przypadku instrumentów dłużnych 

nominowanych w walucie obcej, co najmniej równowartość 5.000.000 zł, chyba że wprowadzana jest 
kolejna emisja (seria) instrumentów dłużnych, oznaczona tym samym kodem w depozycie, co 
instrumenty dłużne będące w obrocie na Rynku, 

6) w przypadku gdy emitent ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie instrumentów dłużnych do obrotu 
na Rynku - emitent przedstawi w dokumencie informacyjnym sprawozdanie finansowe lub 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, sporządzone i zbadane zgodnie z 
przepisami Załącznika Nr 1 do Regulaminu; powyższego wymogu nie stosuje się do emitentów, o których 
mowa w § 17 lub § 20 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu; Spółka może odstąpić od stosowania 
powyższego wymogu w przypadku emitenta będącego spółką zależną, której podstawową działalność 
stanowi emisja instrumentów dłużnych w związku z finansowaniem działalności podmiotu 
dominującego lub innych spółek należących do tej samej grupy kapitałowej co emitent - pod warunkiem 
przedstawienia przez emitenta sprawozdania finansowego podmiotu dominującego spełniającego 
powyższe warunki; postanowienia te stosuje się odpowiednio w przypadku każdego kolejnego 
wprowadzenia do obrotu instrumentów dłużnych danego emitenta na podstawie dokumentu 
informacyjnego, o którym mowa w Rozdziale2 Załącznika Nr 1 do Regulaminu. 

Organizator Alternatywnego Systemu może podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu 
w alternatywnym systemie instrumentów finansowych objętych wnioskiem, w szczególności jeżeli uzna, że 
wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi 
jego uczestników. 

Emitent zamierza podjąć wszelkie działania niezbędne do tego, aby Obligacje zostały dopuszczone 
i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu, w najkrótszym możliwym terminie. Nie ma pewności, że wszystkie wymienione powyżej warunki zostaną 
spełnione w okresie ważności Prospektu i że Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. 
Jeśli w przyszłości taka sytuacja będzie miała miejsce, to może ona prowadzić do spadku wartości Obligacji lub 
zmniejszenia płynności Obligacji. 
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3.10. RYZYKO WSTRZYMANIA DOPUSZCZENIA LUB ROZPOCZĘCIA OBROTU OBLIGACJAMI NA RYNKU 
REGULOWANYM 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego 
bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów, spółka prowadząca rynek 
regulowany, na żądanie KNF, wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań 
wskazanymi przez Komisję papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, na okres nie 
dłuższy niż 10 dni. Jeśli w przyszłości taka sytuacja będzie miała miejsce, to może ona prowadzić do spadku 
wartości Obligacji lub zmniejszenia płynności Obligacji. 

3.11. RYZYKO ZAWIESZENIA OBROTU OBLIGACJAMI SPÓŁKI  

Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi 
papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach 
wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa 
obrotu na tym rynku, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od spółki prowadzącej rynek 
regulowany zawieszenia obrotu tymi papierami lub instrumentami. 

Zarząd Giełdy, zgodnie z § 30 ust. 1 Regulaminu Giełdy, może zawiesić obrót papierami wartościowymi emitenta: 
- na wniosek emitenta, 
- jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
- jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW. 

Zgodnie z § 30 ust. 1a Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy zawieszając obrót instrumentami finansowymi Zarząd 
Giełdy może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, 
odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Zarządu Giełdy zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu 
upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej. 

Zgodnie z § 30 ust. 2 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy zawiesza obrót instrumentami finansowymi na żądanie 
KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Zgodnie z § 30 ust. 3 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie 
po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w 
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z 
podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na 
rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie 
finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014, 
chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego 
funkcjonowania rynku. 

Zgodnie z § 30 ust. 4 Regulaminu Giełdy W przypadku zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi Zarząd 
Giełdy jednocześnie zawiesza obrót powiązanymi z nimi, w sposób określony w art. 1 Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) 2017/569, instrumentami pochodnymi, o ile jest to konieczne do osiągnięcia celów 
zawieszenia bazowego instrumentu finansowego. 

Jeśli w przyszłości taka sytuacja będzie miała miejsce, to może ona prowadzić do spadku wartości Obligacji lub 
zmniejszenia płynności Obligacji. 

3.12. RYZYKO WYKLUCZENIA OBLIGACJI Z OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na żądanie KNF Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe, w przypadku, gdy 
obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu 
obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. Nie sposób wykluczyć ryzyka wystąpienia 
takiej sytuacji w przyszłości w odniesieniu do Obligacji Spółki. 

Na podstawie art. 96 ust.1 Ustawy o Ofercie Publicznej prawo do wykluczenia papierów wartościowych z obrotu 
na rynku regulowanym przysługuje także Komisji, w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego 
wykonywania przez Emitenta obowiązków, do których odwołuje się art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 
Komisja przed wydaniem takiej decyzji zasięga opinii GPW. 

Na podstawie art. 96 ust.1a Ustawy o Ofercie Publicznej prawo do wykluczenia papierów wartościowych z obrotu 
na rynku regulowanym przysługuje także Komisji w przypadku gdy uczestnik oferty kaskadowej, o którym mowa 
w art. 15a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, dokonuje sprzedaży objętych lub nabytych papierów 
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wartościowych, w swoim imieniu i na swój rachunek, w drodze oferty publicznej, na podstawie prospektu 
emisyjnego emitenta, bez pisemnej zgody tego emitenta. 

Zarząd Giełdy, zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu Giełdy, wyklucza papiery wartościowe z obrotu giełdowego: 
1) jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona, 
2) na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 
3) w przypadku zniesienia ich dematerializacji, 
4) w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. 

Zarząd Giełdy, zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu Giełdy, może wykluczyć papiery wartościowe emitenta z obrotu 
giełdowego: 

- jeśli papiery te przestały spełniać warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku inne niż 
warunek nieograniczonej zbywalności,  

- jeśli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie, 
- na wniosek emitenta, 
- wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 

upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie 
kosztów postępowania albo w przypadku umorzenia przez sąd postępowania upadłościowego ze 
względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów 
postępowania, 

- jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, 
- jeżeli w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na papierze 

wartościowym emitenta, 
- wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, 
- wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Jeśli w przyszłości doszłoby do wykluczenia Obligacji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, to może to prowadzić 
do spadku wartości Obligacji lub zmniejszenia płynności Obligacji. 

3.13. RYZYKO WYKLUCZENIA OBLIGACJI Z OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU 

Organizator Alternatywnego Systemu, zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
organizowanego przez GPW oraz zgodnie z §14 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
organizowanego przez BondSpot może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:  

- na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia 
przez emitenta dodatkowych warunków; 

- jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników;  

- jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO;  

- wskutek otwarcia likwidacji emitenta;  

- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, 
przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej 
niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia (dotyczy wyłącznie 
Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW).  

Ponadto, zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW 
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu:  

- w przypadkach określonych przepisami prawa;  

- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona;  

- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów;  

- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta 
albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek 
emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo 
postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek 
emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania ; 

- w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych 
instrumentów finansowych albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości 
ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub wystarcza 
jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo postanowienia o umorzeniu przez sąd 
postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza 
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jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania – z zastrzeżeniem, że wykluczenie to dotyczy dłużnych 
instrumentów finansowych tego emitenta. 

Zgodnie z §14 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot, Organizator 
Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu:  

- w przypadkach określonych przepisami prawa;  

- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona;  

- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów;  

- w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo postanowienia 
o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszeniu upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie 
wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, albo postanowienia o 
umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie 
wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania.  
 

Ponadto, zgodnie z §12 ust. 2a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW, po 
upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo 
postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku 
emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania lub z powodu tego, że majątek emitenta wystarcza jedynie na 
zaspokojenie tych kosztów, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może odstąpić od wykluczenia 
instrumentów finansowych z obrotu jeżeli przed upływem terminu wskazanego w tym przepisie sąd wyda 
postanowienie: 

- o otwarciu wobec emitenta przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub 
postępowania sanacyjnego, lub  

- w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, lub  

- o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym.  
W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, zgodnie z §12 ust. 2b Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu organizowanego przez GPW, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego 
przez GPW wykluczają instrumenty finansowe z obrotu po upływie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się 
postanowienia sądu w przedmiocie:  

- odmowy zatwierdzenia przez sąd układu w postępowaniu o otwarcie wobec emitenta przyspieszonego 
postępowania układowego, postepowania układowego lub postępowania sanacyjnego, lub  

- umorzenia przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego w przedmiocie otwarcia wobec emitenta 
przyspieszonego postępowania układowego, postepowania układowego lub postępowania sanacyjnego 
lub postępowania restrukturyzacyjnego w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym, lub  

- uchylenia przez sąd lub wygaśnięcia z mocy prawa układu zatwierdzonego w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym lub układu zatwierdzonego w postępowaniu upadłościowym.  

Zgodnie z §12 ust. 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW oraz zgodnie z 
§14 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot, Organizator 
Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji 
o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A./ BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie 
jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, 
manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub 
instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie wykluczenie z 
obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania 
rynku.  
Zgodnie z §12a ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW oraz zgodnie z 
§14a ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot, GPW / BondSpot 
podejmując decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, obowiązana jest ją uzasadnić, a jej kopię 
wraz z uzasadnieniem przekazać niezwłocznie emitentowi i jego autoryzowanemu doradcy (dotyczy ASO 
organizowanego przez GPW) za pośrednictwem faksu lub elektronicznie na ostatni wskazany GPW / BondSpot 
adres e-mail tego podmiotu.  
Emitent, zgodnie z §12a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW oraz 
zgodnie z § 14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot, w terminie 
10 dni roboczych od daty przekazania mu decyzji o wykluczeniu z obrotu może złożyć na piśmie wniosek o 
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ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek uważa się za złożony w dacie wpłynięcia oryginału wniosku do kancelarii 
GPW / BondSpot.  
Zgodnie z § 12a ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW oraz zgodnie z 
§ 14a ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot, GPW / BondSpot 
zobowiązana jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, nie później jednak niż w 
terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy (Rady Nadzorczej 
BondSpot). W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, 
bieg terminu do rozpoznania tego wniosku, rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli 
GPW (BondSpot) uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może 
uchylić lub zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięgania opinii Rady Giełdy (Rady Nadzorczej BondSpot).  
Zgodnie z §12a ust. 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW oraz zgodnie z 
§14a ust. 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot, decyzja o 
wykluczeniu z obrotu podlega wykonaniu z upływem 5/10 dni roboczych po upływie terminu do złożenia wniosku 
o ponowne rozpoznanie sprawy, a w przypadku jego złożenia - z upływem 5/10 dni roboczych od dnia jego 
rozpatrzenia i utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Do czasu upływu tych terminów obrót danymi 
instrumentami finansowymi podlega zawieszeniu.  
Zgodnie z §12a ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW oraz zgodnie z 
§14a ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot, ponowny wniosek o 
wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie tych samych instrumentów finansowych może zostać 
złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o ich wykluczeniu z obrotu, a w 
przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy - nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty 
doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Przepis ten stosuje się 
odpowiednio do innych instrumentów finansowych danego emitenta.  
Zgodnie z §12a ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW postanowień 
§12a ust. 1 – 5 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1), chyba że wykluczenie z obrotu 
uzależnione zostało od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków. Zgodnie z §14a ust. 6 Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot, postanowień ust. 1 – 5 nie stosuje się w 
przypadkach, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, chyba że wykluczenie z obrotu uzależnione zostało od 
spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków. . 
Zgodnie z §12a ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW postanowień 
§12a ust. 2 – 5 nie stosuje się w przypadkach, których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1) – 5) i ust. 2b. 
Zgodnie z §14a ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot, 
postanowień §14a ust. 2 – 5 nie stosuje się w przypadkach, których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1) – 4). 
Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW oraz zgodnie z 
§14 ust. 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot przed podjęciem 
decyzji o wykluczeniu instrumentów dłużnych z obrotu, GPW (BondSpot) może zawiesić obrót tymi 
instrumentami finansowymi.  
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na żądanie KNF Organizator 
Alternatywnego Systemu Obrotu, wyklucza z obrotu wskazane przez KNF instrumenty finansowe, w przypadku 
gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub 
bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie 
interesów inwestorów. 

Informacje o zawieszeniu obrotu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są 
niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu. 

3.14. RYZYKO ZAWIESZENIA OBROTU OBLIGACJI NOTOWANYCH W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu organizator alternatywnego systemu 
może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Informacje o zawieszeniu obrotu lub wykluczeniu 
instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej organizatora 
alternatywnego systemu.  

Zgodnie z § 9 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z 
animatorem rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do działania animatora rynku w ASO Organizator ASO 
zawiesza obrót instrumentami finansowymi emitenta do czasu wejścia w życie nowej umowy z animatorem 
rynku, chyba że taka umowa została uprzednio zawarta.  
GPW jako organizator Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO), zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, może 
zawiesić obrót instrumentami finansowymi:  
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1) na wniosek emitenta,  
2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,  
3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 

Zgodnie z § 11 ust. 1a Regulaminu ASO GPW, zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator 
Alternatywnego Systemu może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może 
ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu 
zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w pkt 
2) lub 3) powyżej. 

Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu ASO GPW w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator 
Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub 
określony w decyzji właściwego organu.  

Zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu ASO GPW Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami 
finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku 
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie 
jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, 
manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub 
instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie 
mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.  

Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO GPW, GPW, jako organizator ASO GPW, w przypadku kiedy emitent nie 
przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub 
nienależycie wykonuje obowiązki określone w § 15a-15c lub w § 17-17b Regulaminu ASO GPW dotyczących m.in. 
obowiązków informacyjnych emitenta, przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w alternatywnym 
systemie obrotu oraz obowiązku informowania organizatora alternatywnego systemu obrotu o planach 
związanych z emitowaniem instrumentów dłużnych, może w zależności od stopnia i zakresu powstałego 
naruszenia lub uchybienia:  

a) upomnieć emitenta;  
b) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 PLN.  

Zgodnie z § 17c ust. 2 Regulaminu ASO GPW GPW jako organizator ASO GPW, podejmując decyzję o nałożeniu 
kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych 
naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności 
może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach 
obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.  

Zgodnie z § 17c ust. 3 Regulaminu ASO GPW, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary 
lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie 
obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub też nie 
wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu ASO GPW, Organizator 
Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną 
nałożoną na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu ASO GPW nie może przekraczać 50.000 zł. 

W przypadku nałożenia kary pieniężnej na podstawie § 17c ust. 3 Regulaminu ASO GPW, postanowienia § 17c 
ust. 2 Regulaminu ASO GPW stosuje się odpowiednio.  

Zgodnie z § 17c ust. 7 Regulaminu ASO GPW Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu 
kary pieniężnej niezależnie od podjęcia, na podstawie właściwych przepisów Regulaminu ASO GPW, decyzji o 
zawieszeniu obrotu danymi instrumentami finansowymi lub o ich wykluczeniu z obrotu.  
Na podstawie art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi 
jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania 
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie 
obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od firmy inwestycyjnej organizującej 
alternatywny system obrotu zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi. 
Zgodnie z § 13 ust. 1 Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., BondSpot 
S.A. może zawiesić obrót instrumentami dłużnymi: 

- na wniosek emitenta,  
- jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,  
- jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na Rynku.  

Zgodnie z § 13 ust. 2 Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., BondSpot 
zawieszając obrót instrumentami dłużnymi, może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. 
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Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie BondSpot zachodzą 
uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej.  

Zgodnie z § 13 ust. 3 Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., BondSpot 
zawiesza obrót instrumentami dłużnymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi 
instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem 
wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z 
podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie dłużnym z 
naruszeniem art. 7 i art. 17 rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną 
szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowaniu Rynku. 

Zgodnie z § 13 ust. 4 Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. w 
przypadkach określonych przepisami prawa BondSpot zawiesza obrót instrumentami dłużnymi na okres 
wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. 

Zgodnie z § 13 ust. 5 Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., BondSpot 
w przypadku powstania sytuacji nadzwyczajnej uniemożliwiającej korzystanie z urządzeń i środków technicznych 
rynku BondSpot, przez co najmniej 5 Członków ASO, BondSpot może zawiesić obrót wszystkimi instrumentami 
dłużnymi.  
Zgodnie z § 13 ust. 6 Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. po 
upływie okresu zawieszenia instrumentami dłużnymi BondSpot wznawia obrót tymi instrumentami, z 
zastrzeżeniem § 14 ust. 3 Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot S.A., zgodnie z którym BondSpot, 
wyklucza z obrotu instrumenty dłużne niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych 
instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem 
wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z 
podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie dłużnym z 
naruszeniem art. 7 i art. 17 rozporządzenia 596/2014, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować 
poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowaniu BondSpot. 

Zgodnie z § 14 ust. 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., 
BondSpot przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów dłużnych z obrotu, oraz do czasu takiego 
wykluczenia BondSpot, może zawiesić obrót tymi instrumentami dłużnymi.  
Emitent nie może wykluczyć, że któraś ze wskazanych powyżej sytuacji będzie miała zastosowanie do niego. Jeśli 
w przyszłości doszłoby do zawieszenia obrotu notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu obligacji Emitenta, 
to może to prowadzić do spadku wartości Obligacji lub zmniejszenia płynności Obligacji. 

3.15. RYZYKO NIEDOPEŁNIENIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONYWANIA PRZEZ EMITENTA OBOWIĄZKÓW 
WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA I NAŁOŻENIA NA EMITENTA KAR FINANSOWYCH 

Zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia przez Emitenta przepisów Ustawy 
o Ofercie Publicznej dotyczących m.in. sporządzenia i publikacji prospektu emisyjnego, sporządzenia i publikacji 
aneksu do prospektu emisyjnego lub niewypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie informacji poufnych 
i bieżących, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas oznaczony albo bezterminowo, papierów 
wartościowych z obrotu na rynku regulowanym. Ponadto KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 
1 000 000 PLN albo zastosować sankcję wykluczenia z obrotu na rynku regulowanym i karę pieniężną łącznie. 
Zgodnie z art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia przez Emitenta przepisów Ustawy 
o Ofercie Publicznej dotyczących wydanego przez KNF nakazu wstrzymania oferty publicznej, zakazu rozpoczęcia 
oferty publicznej, nakazu wstrzymania ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych 
do obrotu na rynku regulowanym, zakazu ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów 
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, zakazu udostępniania określonych informacji albo dalszego ich 
udostępniania, nakazu wstrzymania rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwania prowadzenia akcji 
promocyjnej lub zakazu prowadzenia akcji promocyjnej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 
5 000 000 PLN. 
Zgodnie z art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia przez Emitenta przepisów Ustawy 
o Ofercie Publicznej dotyczących obowiązków informacyjnych w zakresie informacji okresowych oraz stanu 
posiadania akcji Emitenta, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony albo bezterminowo, 
papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym. Ponadto KNF może nałożyć karę pieniężną do 
wysokości 5 000 000 PLN albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu 
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wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 000 000 
PLN, albo zastosować sankcję wykluczenia z obrotu na rynku regulowanym i karę pieniężną łącznie. W przypadku, 
gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku naruszenia 
powyższych obowiązków informacyjnych, zamiast kary, o której mowa powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną 
do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 
Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku naruszenia obowiązków 
informacyjnych lub obowiązku prowadzenia list osób posiadających dostęp do informacji poufnych, określonych 
w art. 157, 158 oraz 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu 
papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 PLN 
albo wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na 
rynku regulowanym i nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 PLN.  
Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt j) ppkt (i) MAR, w przypadku dopuszczenia się przez Emitenta manipulacji, 
wykorzystania lub bezprawnego ujawniania informacji poufnych, KNF jest uprawniona do nałożenia sankcji 
pieniężnych, których maksymalna wysokość może stanowić co najmniej równowartość 15 000 000 EUR lub 15% 
całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej. W przypadku naruszenia obowiązków informacyjnych związanych 
z podaniem do wiadomości publicznej informacji poufnych maksymalna wysokość sankcji pieniężnej wynosi co 
najmniej 2 500 000 EUR lub 2% całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej. Ponadto art. 30 ust. 2 pkt j) ppkt 
(iii) MAR przewiduje, że w przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązków związanych z prowadzeniem list 
osób posiadających dostęp do informacji poufnych lub transakcjami osób pełniących obowiązki zarządcze KNF 
jest uprawniona do nałożenia sankcji pieniężnych w wysokości co najmniej równowartości 1 000 000 EUR. 

3.16. RYZYKO BRAKU OBROTU NA RYNKU WTÓRNYM LUB JEGO NISKIEJ PŁYNNOŚCI 

Obrót obligacjami notowanymi na GPW i BondSpot wiąże się z ryzykiem zmienności kursu. Kurs kształtuje się pod 
wpływem relacji podaży i popytu, która jest wypadkową wielu czynników i skutkiem trudno przewidywalnych 
reakcji inwestorów. W przypadku znacznego wahania kursów, Obligatariusze mogą być narażeni na ryzyko 
niezrealizowania zaplanowanego zysku. Notowania Obligacji Emitenta mogą znacznie odbiegać od ceny 
emisyjnej Obligacji. Może to wynikać z polepszenia lub pogorszenia wyników działalności Emitenta, płynności na 
rynku obligacji, ogólnej koniunktury na GPW, sytuacji na giełdach światowych oraz zmian czynników 
ekonomicznych i politycznych. Ponadto, może okazać się, że płynność Obligacji będzie bardzo niska, co utrudni 
sprzedaż Obligacji po oczekiwanej przez Obligatariusza cenie. Nie można więc zapewnić, iż osoba, która nabędzie 
Obligacje będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. 

3.17. RYZYKO OBNIŻENIA RENTOWNOŚCI OBLIGACJI 

Oprocentowanie Obligacji poszczególnych serii w zależności od decyzji Emitenta będzie: stałe lub zmienne oparte 
o odpowiednie stawki rynku pieniężnego WIBOR. Przy zmiennym oprocentowaniu Obligacji, w okresie od daty 
emisji danej serii Obligacji do daty ich wykupu mogą nastąpić znaczące zmiany stopy bazowej Obligacji. Obniżenie 
stopy bazowej Obligacji, w szczególności związane z pogarszającymi się warunkami gospodarczymi, może 
wpłynąć na obniżenie rentowności Obligacji.  
Stopa procentowa WIBOR ustalana jest na fixingu i publikowana zgodnie z „Regulaminem Fixingu stawek 
referencyjnych WIBID i WIBOR GPW Benchmark S.A.”, zgodnie z konwencją odsetkową ACT/365 oraz z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. GPW Benchmark S.A. jest właścicielem stawek referencyjnych 
WIBID i WIBOR i podmiotem opracowującym te stawki referencyjne w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki 
referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy 
inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie 596/2014 
(„Rozporządzenie”). Na dzień zatwierdzenia prospektu GPW Benchmark S.A. nie widnieje w rejestrze 
uprawnionych administratorów oraz wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia. 
GPW Benchmark S.A. korzysta z okresu przejściowego na dostosowanie się do Rozporządzenia, w tym na 
uzyskanie wpisu do wskazanego rejestru. Podstawą korzystania z okresu przejściowego jest art. 51 ust. 3 
Rozporządzenia. 
W przypadku zmiany metodologii lub zasad obliczania stawki bazowej WIBOR (w okresie od daty emisji do daty 
wykupu danej serii Obligacji o zmiennym oprocentowaniu denominowanych w złotych), jej wartość może ulec 
zmianie, co w konsekwencji wpłynie na zmianę oprocentowania przedmiotowych Obligacji. 
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3.18. RYZYKO ZWIĄZANE Z WPŁYWEM ZMIAN STÓP PROCENTOWYCH NA BIEŻĄCĄ WARTOŚĆ OBLIGACJI O 
STAŁYM OPROCENTOWANIU 

Oprocentowanie Obligacji poszczególnych serii w zależności od decyzji Emitenta będzie: stałe lub zmienne. 
Wartość Obligacji oprocentowanych według stopy stałej oraz ich cena na rynku wtórnym może ulegać zmianie w 
zależności od zmian rynkowych stóp procentowych. Podwyższenie rynkowych stóp procentowych może wpływać 
na obniżenie ceny Obligacji w obrocie wtórnym poniżej wartości nominalnej Obligacji. 
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 CZĘŚĆ III - DOKUMENT REJESTRACYJNY 

1. OSOBY ODPOWIEDZIALNIE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE  

1.1. WSKAZANIE ORAZ OŚWIADCZENIA WSZYSTKICH OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W 
PROSPEKCIE 

1.1.1. EMITENT 

Nazwa (firma): Pragma Faktoring Spółka Akcyjna 

Siedziba: Katowice 

Adres: ul. Brynowska 72, 40-584 Katowice 

Telefon: +48 32 44 20 200  

Fax: +48 32 44 20 240 

Adres poczty elektronicznej: faktoring[at]pragma.pl 

Adres strony internetowej: www[kropka]pragma.pl 
inwestor[kropka]pragmafaktoring.pl 

 
Emitent jest podmiotem odpowiedzialnym za wszystkie informacje zamieszczone w Prospekcie. 
 
Osobami działającymi w imieniu Emitenta są: 
 

Tomasz Boduszek Prezes Zarządu 
  
Daniel Mączyński Wiceprezes Zarządu 
  
  

 
Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta  

stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 
z dnia 29 kwietnia 2004 roku 

 
Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, 
informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że w Prospekcie nie 
pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 
 
Tomasz Boduszek 

Prezes Zarządu 
 
 
 
 

Daniel Mączyński 

Wiceprezes Zarządu 
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1.1.2. GWARANT 

Nazwa (firma): Pragma Inkaso Spółka Akcyjna 

Siedziba: Tarnowskie Góry 

Adres: ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry 

Telefon: +48 32 4 500 100 

Fax: +48 32 4 500 199 

Adres poczty elektronicznej: biuro[at]pragmainkaso.pl 

Adres strony internetowej: www[kropka]pragmainkaso.pl 

 
 
Osobami działającymi w imieniu Gwaranta są: 
 

Tomasz Boduszek Prezes Zarządu 
Michał Kolmasiak Wiceprezes Zarządu 
Jacek Obrocki Członek Zarządu 

 
Oświadczenie osób działających w imieniu Gwaranta  

stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 
z dnia 29 kwietnia 2004 roku 

 
Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, 
informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że w Prospekcie nie 
pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 
 
Tomasz Boduszek 

Prezes Zarządu 
 
 
 

Michał Kolmasiak 

Wiceprezes Zarządu 

 

Jacek Obrocki 

Członek Zarządu 
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1.2. PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO 

1.2.1. DOM MAKLERSKI BDM SA 

Nazwa (firma): Dom Maklerski BDM SA 

Siedziba: Bielsko-Biała 

Adres: ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko Biała 

Telefon: Centrala: 033 812 84 00 
Wydział Bankowości Inwestycyjnej: 032 208 14 10 

Fax: Centrala: 033 812-84-01  
Wydział Bankowości Inwestycyjnej: 032 208 14 11 

Adres poczty elektronicznej: wbi[at]bdm.pl 

Adres strony internetowej: www[kropka]bdm.pl 

 
 
W imieniu Domu Maklerskiego BDM SA działają: 
 

Janusz Smoleński Wiceprezes Zarządu 
Piotr Jaśniak Prokurent 

 
 
Dom Maklerski BDM SA brał udział w sporządzaniu następujących części Prospektu: 
 
Część II Czynniki ryzyka: pkt. 3, 
Część III Dokument rejestracyjny: pkt 1.2.1, 3, 5.2, 6, 8, 16, 17, 
Część IV Dokument ofertowy: pkt 3.1, 4.6 – 4.9, 4.12, 5, 6, 7,  
Załączniki 
oraz odpowiadających tym punktom elementów Podsumowania 
 
 

Oświadczenie osób działających w imieniu  
Domu Maklerskiego BDM Spółka Akcyjna  

stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 
z dnia 29 kwietnia 2004 roku 

 
Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, 
informacje zawarte w częściach Prospektu, w sporządzeniu których brał udział i za które jest odpowiedzialny Dom 
Maklerski BDM SA, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że informacje zawarte w tych 
częściach Prospektu nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 
 
Janusz Smoleński 

Wiceprezes Zarządu 

 

Piotr Jaśniak 

Prokurent 
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1.2.2. BIURO MAKLERSKIE ALIOR BANK S.A. 

 

Nazwa (firma): Biuro Maklerskie ALIOR BANK S.A. 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa 

Telefon: +48 12 19 503, +48 (12) 370 74 00 

Fax: +48 22 555 23 13 

Adres poczty elektronicznej: kontakt.bm[at]alior.pl 

Adres strony internetowej: www[kropka]aliorbank.pl/biuro-maklerskie 

 
 
W imieniu Biura Maklerskiego ALIOR BANK S.A. w Warszawie działają: 
 

  
Jacek Taraśkiewicz Dyrektor Biura Maklerskiego 
Jacek Stąpała Dyrektor Działu Maklerskiego 

 
 
Biuro Maklerskie ALIOR BANK S.A. brało udział w sporządzaniu następujących części Prospektu: 
 
Część IV Dokument ofertowy: pkt 3.1 w części dotyczącej Biura Maklerskiego ALIOR BANK S.A., pkt. 5.1.1 
z wyłączeniem danych dotyczących Domu Maklerskiego BDM S.A., pkt 5.1.2 – 5.1.8, pkt 5.2 – 5.3, pkt 5.4.1 z 
wyłączeniem danych dotyczących Domu Maklerskiego BDM S.A.  
 
 

Oświadczenie osób działających w imieniu  
Biura Maklerskiego ALIOR BANK S.A.  

stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 
z dnia 29 kwietnia 2004 roku 

 
Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, 
informacje zawarte w częściach Prospektu, w sporządzeniu których brał udział i za które jest odpowiedzialne Biuro 
Maklerskie ALIOR BANK S.A., są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że informacje zawarte w 
tych częściach Prospektu nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 
 
 
Jacek Taraśkiewicz 

Dyrektor Biura Maklerskiego 

 

Jacek Stąpała 

Dyrektor Działu Maklerskiego 
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1.2.3. DORADCA PRAWNY 

Nazwa (firma): Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni 

Siedziba: Kraków 

Adres: ul. Królewska 57, Centrum Biurowe Biprostal, 30-081 Kraków  

Telefon: 12 297 38 38 

Fax: 12 297 38 39  

Adres poczty elektronicznej: kancelaria[at]ck-legal.pl 

Adres strony internetowej: www[kropka]ck-legal.pl 

 
 
W imieniu Doradcy Prawnego działa: 
 

Wojciech Chabasiewicz Radca Prawny 
 
 
 
Doradca Prawny brał udział w sporządzaniu następujących części Prospektu: 
 
Część III Dokument Rejestracyjny: pkt: 5.1; 7; 10-12; 13.6; 14; 15. 
Część IV Dokument Ofertowy: pkt: 4.1 – 4.6; 4.10 – 4.14; 7. 
oraz odpowiadających tym punktom elementów Podsumowania 
 
 
 

Oświadczenie osób działających w imieniu  
Doradcy Prawnego  

stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 
z dnia 29 kwietnia 2004 roku 

 
Wojciech Chabasiewicz, działający w imieniu Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, oświadcza, że 
zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w 
Prospekcie w częściach, za które ponosi odpowiedzialność, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym 
oraz że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie 
 
Wojciech Chabasiewicz 

Radca Prawny 
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2. BIEGLI REWIDENCI 

2.1. INFORMACJE NA TEMAT BIEGŁEGO REWIDENTA W OKRESIE OBJĘTYM HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI 
FINANSOWYMI 

EMITENT 

Biegłym rewidentem dokonującym badania skonsolidowanych informacji finansowych Emitenta za rok 2017 jest  
Pani Elżbieta Grześkowiak (biegły rewident nr ewidencyjny 5014), działająca w imieniu Grant Thornton Polska Sp. z 
o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań, podmiot wpisany pod numerem 
ewidencyjnym 4055 na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. 

Biegłym rewidentem dokonującym badania jednostkowych informacji finansowych Emitenta za rok 2016 jest  
Pan Krzysztof Pierścionek (biegły rewident nr ewidencyjny 11150), działający w imieniu 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu, ul. Kościelna 18/4, 60-538 Poznań, podmiotu wpisanego na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w 
Warszawie pod nr 3363. 

Skonsolidowane sprawozdanie Emitenta za rok 2017, sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, wynikającymi 
z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, 
zostało zbadane przez Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 
E, 61-131 Poznań, podmiot wpisany pod numerem ewidencyjnym 4055 na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 
w Warszawie. 

Jednostkowe sprawozdanie Emitenta za rok 2016, sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, wynikającymi z 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, 
zostało zbadane przez 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 18/4, 60-538 Poznań, podmiot wpisany 
pod numerem ewidencyjnym 3363 na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. 

W związku z zakupem w 2016 r. większościowego pakietu udziałów w spółce Leaselink Sp. z o.o., Emitent rozpoczął 
od I kwartału 2017 r. sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych. 

Żaden z biegłych rewidentów nie odmówił wyrażenia opinii o badanych historycznych informacjach finansowych. 
Opinie biegłego rewidenta dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok zakończony 31 
grudnia 2017 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. nie 
były negatywne ani nie zawierały zastrzeżeń.  

GWARANT 

Biegłym rewidentem dokonującym badania skonsolidowanych informacji finansowych Gwaranta za rok 2017 jest 
Pani Elżbieta Grześkowiak (biegły rewident nr ewidencyjny 5014), działająca w imieniu Grant Thornton Polska Sp. z 
o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań, podmiot wpisany pod numerem 
ewidencyjnym 4055 na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. 

Biegłym rewidentem dokonującym badania skonsolidowanych informacji finansowych Gwaranta za rok 2016 jest 
Pan Krzysztof Pierścionek (biegły rewident nr ewidencyjny 11150), działający w imieniu 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu, ul. Kościelna 18/4, 60-538 Poznań, podmiotu wpisanego na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w 
Warszawie pod nr 3363. 

Skonsolidowane sprawozdanie Gwaranta za rok 2017, sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, 
wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej, zostało zbadane przez Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, 
ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań, podmiot wpisany pod numerem ewidencyjnym 4055 na listę 
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. 

Skonsolidowane sprawozdanie Gwaranta za rok 2016, sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, 
wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej, zostało zbadane przez 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 18/4, 
60-538 Poznań, podmiot wpisany pod numerem ewidencyjnym 3363 na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w 
Warszawie. 

Żaden z biegłych rewidentów nie odmówił wyrażenia opinii o badanych historycznych informacjach finansowych. 
Opinie biegłego rewidenta dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gwaranta za 
lata zakończone 31 grudnia 2017 r. oraz 31 grudnia 2016 r. nie były negatywne ani nie zawierały zastrzeżeń.  
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2.2. INFORMACJE NA TEMAT REZYGNACJI, ZWOLNIENIA LUB ZMIANY BIEGŁEGO REWIDENTA W OKRESIE OBJĘTYM 
HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI 

W dniu 5 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała zmiany podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych wybierając firmę Grant Thornton Polska sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu do 
przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2017, tj. przegląd jednostkowego 
sprawozdania finansowego Emitenta za pierwsze półrocze roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta Pragma Faktoring S.A. za pierwsze półrocze roku 2017 oraz badanie 
rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2017. W dniu 17 marca roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała 
zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wybierając firmę Grant Thornton Polska sp. z 
o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2017, tj. 
przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Gwaranta za pierwsze półrocze roku 2017 oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gwaranta za pierwsze półrocze roku 2017 oraz 
badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Gwaranta za rok 2017 oraz skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gwaranta za rok 2017. 

3. WYBRANE DANE FINANSOWE 

3.1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE EMITENTA 

Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe pochodzące ze zbadanych przez Biegłego Rewidenta 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego 
Emitenta za rok 2016, śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu finansowego za I półrocze 2018 roku, tj. 
za okres 01.01.2018-30.06.2018 wraz z danymi porównywalnymi za okres 01.01.2017-30.06.2017 oraz śródrocznego 
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2018-30.09.2018 wraz z danymi 
porównywalnymi za okres 01.01.2017-30.09.2017. Raport półroczny podlegał przeglądowi przez Biegłego 
Rewidenta. Prezentacja danych odbywa się wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.  
Prezentacja danych odbywa się wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 
W związku z zakupem w 2016 r. większościowego pakietu udziałów w spółce Leaselink Sp. z o.o., Emitent rozpoczął 
od I kwartału 2017 r. sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych. 

Podstawowe dane finansowe Emitenta 

dane w tys. PLN 
01.01.2018- 

30.09.2018 

01.01.2017- 

30.09.2017 

Przychody ze sprzedaży netto ogółem 29 159 20 804 
Przychody z tytułu faktoringu netto 19 165 16 783 
Przychody z tytułu pożyczek 1 778 1 862 
Przychody z tytułu leasingu netto 7 909 1 773 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej  11 211 7 367 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem  4 868 2 434 
Zysk (strata) netto  3 839 1 633 
Zysk (strata) netto przypadający jednostce dominującej 3 814 2 056 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 041 -33 225 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -2 539 -1 100 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  3 275 30 728 
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -3 305 -3 596 
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej na 1 akcję (w PLN) 1,39 0,80 
    
Aktywa razem  187 519 163 951 
Aktywa obrotowe 139 313 139 509 
Zobowiązania długoterminowe  106 250 78 022 
Kredyty i pożyczki długoterminowe 0 0 
Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe 101 517 75 643 
Zobowiązania krótkoterminowe  36 021 44 776 
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 25 597 37 735 
Zobowiązania z tytułu obligacji krótkoterminowe 573 418 
Kapitał własny  45 248 41 154 
Kapitał podstawowy  2 752 2 566 
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dane w tys. PLN 
01.01.2018- 

30.09.2018 

01.01.2017- 

30.09.2017 

Alternatywne pomiary wyników (APM)     
Rentowność operacyjna 38,4% 35,4% 
Rentowność zysku netto 13,1% 9,9% 
Dług odsetkowy netto 125 850 112 671 

 

dane w tys. PLN 
01.01.2018- 

30.06.2018 

01.01.2017- 

30.06.2017 

Przychody ze sprzedaży netto ogółem 19 620 13 204 
Przychody z tytułu faktoringu netto 13 595 10 845 
Przychody z tytułu pożyczek 1 103 1 171 
Przychody z tytułu leasingu netto 4 682 905 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej  7 737 4 432 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem  3 596 998 
Zysk (strata) netto  2 920 544 
Zysk (strata) netto przypadający jednostce dominującej 2 967 878 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 362 -27 144 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -1 302 -841 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  6 752 23 444 
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -1 912 -3 337 
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej na 1 akcję (w PLN) 1,08 0,34 
    
Aktywa razem  187 910 152 180 
Aktywa obrotowe 143 505 132 855 
Zobowiązania długoterminowe  105 860 77 725 
Kredyty i pożyczki długoterminowe 0 0 
Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe 101 358 75 487 
Zobowiązania krótkoterminowe  37 720 34 391 
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 27 444 29 778 
Zobowiązania z tytułu obligacji krótkoterminowe 572 418 
Kapitał własny  44 329 40 065 
Kapitał podstawowy  2 752 2 566 
     
Alternatywne pomiary wyników (APM)     
Rentowność operacyjna 39,4% 33,6% 
Rentowność zysku netto 15,1% 6,6% 
Dług odsetkowy netto 125 726 104 654 

 

dane w tys. PLN 
01.01.2017- 

31.12.2017 

01.01.2016- 

31.12.2016 

Przychody ze sprzedaży netto ogółem 30 293 20 896 
Przychody z tytułu faktoringu netto 23 528 18 869 
Przychody z tytułu pożyczek 3 066 1 833 
Przychody z tytułu leasingu netto 3 270 0 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej  10 627 9 780 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem  4 428 4 799 
Zysk (strata) netto  3 176 4 145 
Zysk (strata) netto przypadający jednostce dominującej 3 774 4 145 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -47 843 -17 709 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -2 295 -2 267 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  50 454 22 129 
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 316 1 873 
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej na 1 akcję (w PLN) 1,24 1,62 
    
Aktywa razem  178 492 119 633 
Aktywa obrotowe 146 549 109 221 
Zobowiązania długoterminowe  95 135 62 492 
Kredyty i pożyczki długoterminowe 0 0 
Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe 91 317 60 617 
Zobowiązania krótkoterminowe  37 508 17 665 
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dane w tys. PLN 
01.01.2017- 

31.12.2017 

01.01.2016- 

31.12.2016 

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 28 197 14 058 
Zobowiązania z tytułu obligacji krótkoterminowe 583 312 
Kapitał własny  45 849 39 476 
Kapitał podstawowy  2 566 2 566 
     
Alternatywne pomiary wyników (APM)     
Rentowność operacyjna 35,1% 46,8% 
Rentowność zysku netto 10,5% 19,8% 
Dług odsetkowy netto 114 327 70 469 

Źródło: Emitent 

Komentarz do wyników finansowych Emitenta za rok 2016 i rok 2017 oraz w okresie od stycznia do września  
2018 roku 

Niniejszy punkt, oprócz danych finansowych zaczerpniętych i prezentowanych wprost ze sprawozdań finansowych 
Spółki (w tym głównie ze sprawozdań z sytuacji finansowej, z zysków i strat oraz z przepływów pieniężnych) zawiera 
również opis alternatywnych wskaźników pomiaru wyników Emitenta, tzw. APM (z ang. APM – Alternative 
Performance Measure, w rozumieniu Wytycznych ESMA „Alternatywne pomiary wyników”). Wskaźniki APM zostały 
obliczone na podstawie danych ze sprawozdań finansowych Spółki i nie zostały zbadane ani też przeglądnięte przez 
Biegłego Rewidenta. Alternatywne pomiary wyników nie są miernikiem wyników finansowych zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ani nie powinny by traktowane jako mierniki 
wyników finansowych lub przepływów pieniężnych. Wskaźniki te nie są jednolicie definiowane i mogą nie być 
porównywalne do wskaźników prezentowanych przez inne spółki, w tym spółki prowadzące działalność w tym 
samym sektorze, co Spółka. Alternatywne pomiary wyników powinny by analizowane wyłącznie jako dodatkowe, nie 
zaś zastępujące informacje finansowe prezentowane w sprawozdaniach finansowych Spółki. Alternatywnym 
pomiarom wyników nie należy przypisywać wyższego poziomu istotności niż pomiarom bezpośrednio wynikającym 
ze sprawozdań finansowych Emitenta. Dane te powinny być rozpatrywanie łącznie ze sprawozdaniami finansowymi 
Emitenta. Emitent prezentuje wybrane wskaźniki APM, ponieważ w jego opinii są one źródłem dodatkowych (oprócz 
danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych), wartościowych informacji o sytuacji finansowej i 
operacyjnej Spółki, jak również ułatwiają ocenę osiąganych przez Spółkę wyników finansowych na przestrzeni 
poszczególnych okresów sprawozdawczych. 

Alternatywne pomiary wyników (APM) użyte w niniejszym punkcie: 

 Rentowność operacyjna - iloraz zysku operacyjnego oraz przychodów. Rentowność operacyjna jest miarą 
efektywności osiąganych przez Emitenta przychodów na poziomie operacyjnym 

 Rentowność zysku netto - iloraz zysku netto oraz przychodów. Rentowność zysku netto jest miarą 
efektywności osiąganych przez Emitenta przychodów uwzględniająca wszystkie poniesione przez niego 
koszty, w tym koszty finansowe i podatkowe 

 Dług odsetkowy netto (zadłużenie finansowe netto) – oznacza wartość zobowiązań finansowych Emitenta 
pomniejszoną o wartość posiadanych przez niego środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Zobowiązania 
finansowe to suma: 

i. salda zadłużenia z tytułu kredytów, obligacji (lub innych papierów dłużnych o charakterze 
podobnym do obligacji) pożyczek, leasingu finansowego,  

ii. salda zobowiązań handlowych dla których termin płatności wynosi więcej niż 180 (sto 
osiemdziesiąt dni),  

iii. salda zobowiązań wynikających z transakcji pochodnych, 
iv. salda zobowiązań pozabilansowych Emitenta, wynikające z udzielonego poręczenia, gwarancji, 

przystąpienia do długu lub przejęcia zobowiązań lub innego zabezpieczenia, ustanowione na rzecz 
podmiotów trzecich, z wyłączeniem podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta, a niewykazane w 
bilansie Emitenta (do wyliczenia wartości danego zobowiązania pozabilansowego przyjmuje się 
mniejszą z wartości: maksymalną wartość udzielonego przez Emitenta poręczenia / gwarancji / 
zabezpieczenia dot. danego zobowiązania podmiotu trzeciego lub całkowitą wartość zobowiązania 
podmiotu trzeciego, za które Emitent udzielił poręczenia / gwarancji / zabezpieczenia wyznaczoną 
na dzień ustalania ww. salda). 

Dług odsetkowy netto prezentuje saldo zadłużenia z tytułu zobowiązań finansowych Emitenta, z którego 
utrzymaniem wiąże się konieczność ponoszenia przez niego kosztów, głównie w postaci odsetek. Saldo 
uwzględnia posiadane przez Emitenta środki pieniężne, pomniejszając tym samym jego wartość. Dług 
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odsetkowy netto w zestawieniu z innymi miarami prezentowanymi w sprawozdaniach finansowych 
Emitenta pozwala m.in. ocenić stopień wykorzystywanej przez niego dźwigni finansowej. 

Okres I-III kwartał 2018 r. 

 Grupa osiągnęła w okresie III pierwszych kwartałów 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto 
na poziomie 29,2 mln zł wobec 20,8 mln zł rok wcześniej (wzrost o 40%). Największy wzrost przychodów w 
opisywanym okresie dotyczył leasingu (wzrost o 6,1 mln zł, tj. prawie trzy i półkrotny), którego sprzedażą 
zajmuje się podmiot zależny od Pragmy Faktoring, spółka LeaseLink. Pod względem udziału w sprzedaży 
dominującą pozycję w dalszym ciągu zajmuje faktoring, tj. główna linia biznesowa Grupy (udział na poziomie 
58% wobec 81% w okresie III pierwszych kwartałów 2017 r.). Sprzedaż faktoringu w okresie III pierwszych 
kwartałów 2018 r. wzrosła r/r o 2,4 mln zł, tj. o 14,2%. Wzrost sprzedaży faktoringu w minionych trzech 
kwartałach to efekt realizacji przyjętej przez Spółkę strategii, która koncentrowała wysiłki Zarządu na 
maksymalizacji sprzedaży nowoczesnych, wysokomarżowych produktów (tj. mikrofaktoringu, 
nanofaktoringu oraz faktoringu odwróconego poprzez platformę Pragma Go), równocześnie ograniczając 
sprzedaż klasycznych produktów faktoringowych. Wzrost sprzedaży w segmencie faktoringu Grupa 
osiągnęła pomimo spadku łącznego salda portfela faktoringowego na przestrzeni opisywanego okresu, tj. z 
poziomu 94,4 mln zł na koniec września 2017 r. do poziomu 76,1 mln zł na koniec września br. (spadek salda 
został zrekompensowany wzrostem rentowności).  

 Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Grupie udało się w okresie III pierwszych kwartałów 2018 r. 
ograniczyć udział kosztów operacyjnych w łącznych przychodach ze sprzedaży do poziomu 57% wobec 61% 
w analogicznym okresie 2017 r. Był to m.in. efekt dynamicznie rosnącej skali działalności spółki LeaseLink, 
dzięki czemu spadł udział kosztów stałych w łącznych kosztach jej funkcjonowania. Efektem tego jest 
systematyczna poprawa rentowności segmentu leasingu. 

 Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy wyniósł w okresie III pierwszych kwartałów 2018 r. 11,2 mln zł 
wobec 7,4 mln zł w analogicznym okresie 2017 r. (wzrost o 52%). Rentowność operacyjna Grupy w okresie 
III pierwszych kwartałów 2018 r. wyniosła 38% i była o 3 punkty procentowe wyższa niż w okresie III 
pierwszych kwartałów 2017 r. Poprawę rentowności osiągnięto pomimo prawie dwukrotnie wyższych 
pozostałych kosztów operacyjnych niż rok wcześniej. Wzrost opisywanych kosztów dotyczył przede 
wszystkim odpisów aktualizacyjnych, które wyniosły w okresie III pierwszych kwartałów 2018 r. 1,7 mln zł 
wobec 0,9 mln zł rok wcześniej. 

 Skonsolidowany zysk netto Grupy przypadający jednostce dominującej wyniósł w okresie III pierwszych 
kwartałów 2018 r. 3,8 mln zł wobec 2,1 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku (wzrost o 85%). Koszty 
finansowe w okresie III pierwszych kwartałów 2018 r. wzrosły r/r o 25%, jednak ich udział w przychodach 
ze sprzedaży netto spadł z poziomu 26% w okresie III pierwszych kwartałów 2017 r. do 23% w analogicznym 
okresie bieżącego roku.  

 Na koniec września 2018 r. Grupa posiadała skonsolidowane aktywa o wartości 187,5 mln zł (wzrost o 14% 
r/r), z czego 76% było finansowane ze źródeł zewnętrznych. Skonsolidowany dług netto na koniec września 
2018 r. wyniósł 125,8 mln zł i stanowił 278% kapitałów własnych.  

 Skonsolidowany portfel wierzytelności faktoringowych, pożyczkowych i leasingowych Grupy Pragma 
Faktoring wzrósł (łącznie) na koniec września 2018 r. do poziomu 156,1 mln zł, tj. o 17,4 mln zł (wzrost o 
13%) w stosunku do końca września 2017 r. i o 10,2 mln zł w stosunku do końca grudnia 2017 r. 

Pierwsze półrocze 2018 r. 

 Grupa osiągnęła w I półroczu 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto na poziomie 19,6 mln 
zł wobec 13,2 mln zł rok wcześniej (wzrost o 49%). Największy wzrost przychodów w opisywanym okresie 
dotyczył leasingu (wzrost o 3,8 mln zł, tj. o 417%), którego sprzedażą zajmuje się podmiot zależny od Pragmy 
Faktoring, spółka LeaseLink. Pod względem udziału w sprzedaży dominującą pozycję w dalszym ciągu 
zajmował faktoring, tj. główna linia biznesowa Grupy (udział na poziomie 69% wobec 82% w I półroczu 2017 
r.). Sprzedaż faktoringu w I półroczu 2018 r. wzrosła rok do roku o 2,7 mln zł, tj. o 25%. Znaczący wzrost 
sprzedaży faktoringu w minionym półroczu to efekt realizacji przyjętej przez Spółkę strategii, która 
koncentrowała wysiłki Zarządu na maksymalizacji sprzedaży nowoczesnych, wysokomarżowych produktów 
(tj. mikrofaktoringu, nanofaktoringu oraz faktoringu odwróconego poprzez platformę Pragma Go), 
równocześnie ograniczając sprzedaż klasycznych produktów faktoringowych. Wzrost sprzedaży w 
segmencie faktoringu Grupa osiągnęła pomimo spadku łącznego salda portfela faktoringowego na 
przestrzeni opisywanego okresu (spadek salda został zrekompensowany wzrostem rentowności). W samym 
II kwartale 2018 r. skonsolidowana sprzedaż Grupy wyniosła 9,7 mln zł wobec 10,0 mln zł w I kwartale 2018 
roku i 9,5 mln zł w IV kwartale 2017 r. 
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 Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Grupie udało się w I półroczu 2018 r. ograniczyć udział kosztów 
operacyjnych w łącznych przychodach ze sprzedaży do poziomu 56% wobec 63% w analogicznym okresie 
2017 r. Był to m.in. efekt dynamicznie rosnącej skali działalności spółki LeaseLink, dzięki czemu spadł udział 
kosztów stałych w łącznych kosztach jej funkcjonowania. Efektem tego była i jest systematyczna poprawa 
rentowności segmentu leasingu. Spadek udziału kosztów operacyjnych w przychodach ze sprzedaży 
dotyczył również wyników jednostkowych Pragma Faktoring, co świadczy o prowadzonej optymalizacji 
kosztowej także w segmencie faktoringowo-pożyczkowym. 

 Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy wyniósł w I półroczu 2018 r. 7,7 mln zł wobec 4,4 mln zł w 
analogicznym okresie 2017 r. (wzrost o 75%). Rentowność operacyjna (APM) Grupy w I półroczu 2018 r. 
wyniosła 39% i była o 5 punktów procentowych wyższa niż w I półroczu 2017 r.  

 Skonsolidowany zysk netto Grupy przypadający jednostce dominującej wyniósł w I półroczu 2018 r. 3,0 mln 
zł wobec 0,9 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku (wzrost o 238%). Koszty finansowe w I półroczu 2018 
r. wzrosły rok do roku o 29%, jednak ich udział w przychodach ze sprzedaży netto spadł z poziomu 26% w I 
półroczu 2017 r. do 23% w analogicznym okresie bieżącego roku. Na poziomie jednostkowym (tj. bez 
uwzględnienia wyników spółki zależnej LeaseLink) zysk netto Pragma Faktoring wzrósł w I półroczu 2018 r. 
o 128% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. 

 Na koniec czerwca 2018 r. Grupa posiadała skonsolidowane aktywa o wartości 187,9 mln zł (wzrost o 23% 
r/r), z czego 76% było finansowane ze źródeł zewnętrznych. Skonsolidowany dług odsetkowy netto (APM) 
na koniec czerwca 2018 r. wyniósł 125,7 mln zł i stanowił 284% kapitałów własnych.  

 Skonsolidowane przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Emitenta były ujemne w I półroczu 
2018 r. i wyniosły -7,3 mln zł w porównaniu do również ujemnych przepływów rok wcześniej na poziomie -
27,1 mln zł. Ujemne saldo opisywanych przepływów było spowodowane, zgodnie ze strategią Emitenta, 
znaczącym wzrostem portfela wierzytelności pracujących, w tym przede wszystkim wierzytelności 
leasingowych (spółki zależnej LeaseLink) w tym okresie. 

 Skonsolidowany portfel wierzytelności faktoringowych, pożyczkowych i leasingowych Grupy Pragma 
Faktoring wzrósł (łącznie) na koniec czerwca 2018 r. do poziomu 161,1 mln zł, tj. o 32,5 mln zł (wzrost o 
25%) w stosunku do końca czerwca 2017 r. i o 15,3 mln zł w stosunku do końca grudnia 2017 r. 

Okres 2016 – 2017 r. 

 Wzrost skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży Emitent o 45,0% z poziomu 20,9 mln zł w 2016 
roku do 30,3 mln zł w 2017 roku. Wzrost przychodów dotyczył zarówno działalności faktoringowej (o 
24,7%), jak również przychodów z tytułu pożyczek (o 67,2%). W 2017 roku Spółka rozpoczęła konsolidację 
spółki zależnej LeaseLink, przychody z tytułu leasingu netto wyniosły w opisywanym okresie 3,3 mln zł. 

 Skonsolidowany zysk operacyjny Emitenta wyniósł w 2017 roku 10,6 mln zł i był o 8,7% wyższy niż w roku 
2016. Rentowność operacyjna (APM) w 2017 roku wyniosła 35,1% w porównaniu do 46,8% rok wcześniej. 

 Skonsolidowany zysk netto Emitenta przypadający jednostce dominującej wyniósł w 2017 roku 3,8 mln zł w 
porównaniu do 4,1 mln zł w roku 2016. Rentowność zysku netto (APM) Emitenta w 2017 roku wyniosła 
12,5% w porównaniu do 19,8% rok wcześniej. Spadek zysku netto w opisywanym okresie był spowodowany 
m.in. większymi niż w roku 2016 odpisami dotyczącymi posiadanych przez Emitenta należności (część 
odpisów dotyczyła spółki zależnej LeaseLink, która nie była objęta konsolidacją w 2016 roku). W 2017 r. 
wzrosły również koszty finansowe Emitenta (o 42,0%), jednak ich wartość w relacji do wielkości 
posiadanego portfela aktywów pracujących była taka sama jak w roku 2016. Wzrost kosztów finansowych 
w 2017 roku spowodowany był wzrostem salda długu odsetkowego netto (APM) na przestrzeni 
opisywanego okresu, czego efektem były wyższe koszty odsetkowe Emitenta (5,4 mln zł w 2017 roku w 
porównaniu do 3,5 mln zł w 2016 roku). Wzrost skonsolidowanego zadłużenia Emitenta w 2017 roku 
wynikał przede wszystkim ze wzrostu salda zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji. 

 Skonsolidowane aktywa Emitenta wzrosły w 2017 r. o 49,2%, tj. o 58,8 mln zł w stosunku do końca 2016 
roku. Wzrost dotyczył przede wszystkim pozycji wierzytelności leasingowych (o 28,6 mln zł), które nie były 
wykazywane w bilansie Emitenta przed 2017 rokiem (Emitent rozpoczął konsolidację spółki zależnej 
LeaseLink, specjalizującej się w udzielaniu leasingu, w 2017 roku). W dalszej kolejności największy wzrost 
dotyczył portfela wierzytelności faktoringowo-pożyczkowych, podstawowego segmentu działalności 
Emitenta (wzrost o 14,9 mln zł, tj. o 14,6% w stosunku do 2016 roku). 

 Skonsolidowane przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Emitenta były ujemne w 2017 roku i 
wyniosły -47,8 mln zł w porównaniu do również ujemnych przepływów rok wcześniej na poziomie 17,7 mln 
zł. Ujemne saldo opisywanych przepływów było spowodowane, zgodnie ze strategią Emitenta, znaczącym 
wzrostem portfela wierzytelności pracujących ,w tym przede wszystkim wierzytelności leasingowych (spółki 
zależnej LeaseLink) i wierzytelności faktoringowo-pożyczkowych w tym okresie. 
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 Skonsolidowany dług odsetkowy netto (APM) Emitenta na koniec 2017 roku wyniósł 114,3 mln zł w 
porównaniu do 70,5 mln zł na koniec 2016 roku. Wzrost zadłużenia netto na przestrzeni opisywanego 
okresu wynikał ze wzrostu salda zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji. W 2017 roku Emitent 
pozyskał łącznie 31 mln zł finansowania obligacyjnego. 

3.2. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE GWARANTA 

Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe pochodzące ze zbadanych przez Biegłego Rewidenta 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych Gwaranta za lata obrotowe 2016-2017 oraz śródrocznego skróconego 
skonsolidowanego raportu finansowego za I półrocze 2018 roku, tj. za okres 01.01.2018-30.06.2018 wraz z danymi 
porównywalnymi za okres 01.01.2017-30.06.2017 oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za okres 01.01.2018-30.09.2018 wraz z danymi porównywalnymi za okres 01.01.2017-30.09.2017. 
Raport półroczny podlegał przeglądowi przez Biegłego Rewidenta. Prezentacja danych odbywa się wg 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 

Podstawowe dane finansowe Gwaranta 

dane w tys. PLN 
01.01.2018- 

30.09.2018 

01.01.2017- 

30.09.2017 

Przychody ze sprzedaży netto ogółem 34 511 28 753 

Przychody z tytułu windykacji na zlecenie netto 647 1 453 

Przychody z zarządzania Funduszami  1 909 1 841 

Przychody z tytułu zakupionych wierzytelności netto 267 677 

Przychody z tytułu zakupu pakietów wierzytelności netto 2 076 3 498 

Przychody z tytułu faktoringu netto 19 173 17 263 

Przychody z tytułu pożyczek 1 614 1 472 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej  11 329 8 253 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  3 605 1 527 

Zysk (strata) netto  2 748 936 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 268 -27 427 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  3 199 3 137 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  -2 249 18 623 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -3 318 -5 666 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej na 1 akcję (w PLN) 0,51 0,16 

    

Aktywa razem  261 921 243 717 

Aktywa obrotowe 178 713 175 465 

Zobowiązania długoterminowe  142 632 108 163 

Kredyty i pożyczki długoterminowe 19 073 19 360 

Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe 113 506 81 062 

Zobowiązania krótkoterminowe  48 086 67 774 

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 30 431 45 468 

Zobowiązania z tytułu obligacji krótkoterminowe 1 080 5 919 

Kapitał własny  71 203 67 780 

Kapitał podstawowy  3 680 3 680 

     

Alternatywne pomiary wyników (APM)     

Rentowność operacyjna 32,8% 28,7% 

Rentowność zysku netto 8,0% 3,3% 

Dług odsetkowy netto 164 686 154 939 

 

dane w tys. PLN 
01.01.2018- 

30.06.2018 

01.01.2017- 

30.06.2017 
Przychody ze sprzedaży netto ogółem 23 004 18 117 

Przychody z tytułu windykacji na zlecenie netto 454 1 011 

Przychody z zarządzania Funduszami  986 803 

Przychody z tytułu zakupionych wierzytelności netto 227 417 

Przychody z tytułu zakupu pakietów wierzytelności netto 1 372 2 339 

Przychody z tytułu faktoringu netto 13 601 11 287 

Przychody z tytułu pożyczek 979 868 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej  7 588 4 272 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  2 483 -604 
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dane w tys. PLN 
01.01.2018- 

30.06.2018 

01.01.2017- 

30.06.2017 
Zysk (strata) netto  1 944 -741 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 019 -13 348 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  4 666 -3 715 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  3 910 12 627 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -2 443 -4 437 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej na 1 akcję (w PLN) 0,38 -0,23 

    

Aktywa razem  271 969 243 526 

Aktywa obrotowe 192 516 180 650 

Zobowiązania długoterminowe  142 725 108 057 

Kredyty i pożyczki długoterminowe 19 145 19 425 

Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe 113 719 80 974 

Zobowiązania krótkoterminowe  58 119 68 750 

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 31 869 38 030 

Zobowiązania z tytułu obligacji krótkoterminowe 1 169 5 896 

Kapitał własny  71 124 66 718 

Kapitał podstawowy  3 680 3 680 

     

Alternatywne pomiary wyników (APM)     

Rentowność operacyjna 33,0% 23,6% 

Rentowność zysku netto 8,5% -4,1% 

Dług odsetkowy netto 165 300 143 634 

 

dane w tys. PLN 
01.01.2017- 

31.12.2017 

01.01.2016- 

31.12.2016 

Przychody ze sprzedaży netto ogółem 41 795 35 500 

Przychody z tytułu windykacji na zlecenie netto 1 976 3 078 

Przychody z zarządzania Funduszami  3 288 361 

Przychody z tytułu zakupionych wierzytelności netto 770 875 

Przychody z tytułu zakupu pakietów wierzytelności netto 4 822 8 097 

Przychody z tytułu faktoringu netto 24 051 20 492 

Przychody z tytułu pożyczek 2 517 1 882 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej  12 799 12 790 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  5 116 4 086 

Zysk (strata) netto  3 825 3 883 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -29 573 -15 076 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  876 -13 986 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  26 980 25 466 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -1 584 -3 876 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej na 1 akcję (w PLN) 0,88 0,71 

    

Aktywa razem  270 025 228 270 

Aktywa obrotowe 197 546 168 790 

Zobowiązania długoterminowe  124 778 94 353 

Kredyty i pożyczki długoterminowe 19 288 19 655 

Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe 96 209 66 652 

Zobowiązania krótkoterminowe  71 533 64 382 

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 35 271 28 046 

Zobowiązania z tytułu obligacji krótkoterminowe 6 638 10 318 

Kapitał własny  73 714 69 535 

Kapitał podstawowy  3 680 3 680 

    

Alternatywne pomiary wyników (APM)    

Rentowność operacyjna 30,6% 36,0% 

Rentowność zysku netto 9,2% 10,9% 

Dług odsetkowy netto 154 376 120 711 

Źródło: Gwarant 
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Komentarz do wyników finansowych Gwaranta za rok 2016 i rok 2017 oraz w okresie od stycznia do września  
2018 roku 

Niniejszy punkt, oprócz danych finansowych zaczerpniętych i prezentowanych wprost ze sprawozdań finansowych 
Gwaranta (w tym głównie ze sprawozdań z sytuacji finansowej, z zysków i strat oraz z przepływów pieniężnych) 
zawiera również opis alternatywnych wskaźników pomiaru wyników Gwaranta, tzw. APM (z ang. APM – Alternative 
Performance Measure, w rozumieniu Wytycznych ESMA „Alternatywne pomiary wyników”). Wskaźniki APM zostały 
obliczone na podstawie danych ze sprawozdań finansowych Gwaranta i nie zostały zbadane ani też przeglądnięte 
przez Biegłego Rewidenta. Alternatywne pomiary wyników nie są miernikiem wyników finansowych zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ani nie powinny by traktowane jako mierniki 
wyników finansowych lub przepływów pieniężnych. Wskaźniki te nie są jednolicie definiowane i mogą nie być 
porównywalne do wskaźników prezentowanych przez inne spółki, w tym spółki prowadzące działalność w tym 
samym sektorze, co Gwarant. Alternatywne pomiary wyników powinny by analizowane wyłącznie jako dodatkowe, 
nie zaś zastępujące informacje finansowe prezentowane w sprawozdaniach finansowych Gwaranta. Alternatywnym 
pomiarom wyników nie należy przypisywać wyższego poziomu istotności niż pomiarom bezpośrednio wynikającym 
ze sprawozdań finansowych Gwaranta. Dane te powinny być rozpatrywanie łącznie ze sprawozdaniami finansowymi 
Gwaranta. Gwarant prezentuje wybrane wskaźniki APM, ponieważ w jego opinii są one źródłem dodatkowych 
(oprócz danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych), wartościowych informacji o sytuacji finansowej i 
operacyjnej Gwaranta, jak również ułatwiają ocenę osiąganych przez Gwaranta wyników finansowych na przestrzeni 
poszczególnych okresów sprawozdawczych. 
 
Alternatywne pomiary wyników (APM) użyte w niniejszym punkcie: 

 Rentowność operacyjna - iloraz zysku operacyjnego oraz przychodów. Rentowność operacyjna jest miarą 
efektywności osiąganych przez Gwaranta przychodów na poziomie operacyjnym 

 Rentowność zysku netto - iloraz zysku netto oraz przychodów. Rentowność zysku netto jest miarą 
efektywności osiąganych przez Gwaranta przychodów uwzględniająca wszystkie poniesione przez niego 
koszty, w tym koszty finansowe i podatkowe 

 Dług odsetkowy netto (zadłużenie finansowe netto) – oznacza wartość zobowiązań finansowych Gwaranta 
pomniejszoną o wartość posiadanych przez niego środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Zobowiązania 
finansowe to suma: 

i) salda zadłużenia z tytułu kredytów, obligacji (lub innych papierów dłużnych o charakterze podobnym 
do obligacji) pożyczek, leasingu finansowego,  

ii) salda zobowiązań handlowych dla których termin płatności wynosi więcej niż 180 (sto osiemdziesiąt 
dni),  

iii) salda zobowiązań wynikających z transakcji pochodnych, 
iv) salda zobowiązań pozabilansowych Gwaranta, wynikające z udzielonego poręczenia, gwarancji, 

przystąpienia do długu lub przejęcia zobowiązań lub innego zabezpieczenia, ustanowione na rzecz 
podmiotów trzecich, z wyłączeniem podmiotów z Grupy Kapitałowej Gwaranta oraz podmiotów z 
Grupy Kapitałowej Emitenta, a niewykazane w bilansie Gwaranta (do wyliczenia wartości danego 
zobowiązania pozabilansowego przyjmuje się mniejszą z wartości: maksymalną wartość udzielonego 
przez Gwaranta poręczenia / gwarancji / zabezpieczenia dot. danego zobowiązania podmiotu 
trzeciego lub całkowitą wartość zobowiązania podmiotu trzeciego, za które Gwaranta udzielił 
poręczenia / gwarancji / zabezpieczenia wyznaczoną na dzień ustalania ww. salda). 

Dług odsetkowy netto prezentuje saldo zadłużenia z tytułu zobowiązań finansowych Gwaranta, z którego 
utrzymaniem wiąże się konieczność ponoszenia przez niego kosztów, głównie w postaci odsetek. Saldo 
uwzględnia posiadane przez Gwaranta środki pieniężne, pomniejszając tym samym jego wartość. Dług 
odsetkowy netto w zestawieniu z innymi miarami prezentowanymi w sprawozdaniach finansowych 
Gwaranta pozwala m.in. ocenić stopień wykorzystywanej przez niego dźwigni finansowej. 

Okres I-III kwartał 2018 r. 

 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Pragma Inkaso wyniosły w okresie III pierwszych kwartałów 
2018 r. 34,5 mln zł wobec 28,7 mln zł rok wcześniej (wzrost o 20%). Największy wzrost przychodów 
(zarówno nominalny, jak i procentowy) dotyczył leasingu, którego sprzedaż wzrosła w okresie III pierwszych 
kwartałów 2018 r. o 6,1 mln zł i wyniosła 7,9 mln zł wobec 1,8 mln zł rok wcześniej (wzrost o 346%). 
Przychody z tytułu faktoringu wzrosły w opisywanym okresie o 1,9 mln zł (wzrost o 11%) do poziomu 19,2 
mln zł i były, podobnie jak w okresach poprzednich, dominującym źródłem sprzedaży Grupy (z udziałem na 
poziomie 56% w łącznych przychodach ze sprzedaży netto). Spadek sprzedaży w okresie III pierwszych 
kwartałów 2018 r. dotyczył natomiast zakupu wierzytelności i pakietów wierzytelności (łącznie o 44%) oraz 
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windykacji na zlecenie, tj. usług inkaso (o 55%). Spadek przychodów z zakupionych pakietów wierzytelności 
był efektem mniejszych niż przed rokiem spłat z portfeli wierzytelności nabytych przez fundusz Pragma 1, a 
spadek sprzedaży w segmencie inkaso był efektem dalszego, stopniowego wygaszania działalność Grupy w 
tym obszarze. Sprzedaż z tytułu świadczenia usług serwiserskich dla funduszy sekurytyzacyjnych wyniosła 
w okresie III pierwszych kwartałów 2018 r. 1,9 mln zł, tj. nieznacznie więcej niż przed rokiem. 

 Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy wyniósł w okresie III pierwszych kwartałów 2018 r. 11,3 mln zł, tj. o 
37% więcej niż przed rokiem. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Grupie udało się w okresie III 
pierwszych kwartałów 2018 r. ograniczyć udział kosztów operacyjnych w łącznych przychodach ze sprzedaży 
do poziomu 64% wobec 68% w analogicznym okresie 2017 r. Był to m.in. efekt dynamicznie rosnącej skali 
działalności spółki LeaseLink, dzięki czemu spadł udział kosztów stałych w łącznych kosztach jej 
funkcjonowania. Efektem tego była systematyczna poprawa rentowności segmentu leasingu.  

 Skonsolidowany zysk netto Pragma Inkaso w okresie III pierwszych kwartałów 2018 r. wyniósł 2,7 mln zł 
wobec 0,9 mln zł rok wcześniej, natomiast zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 
wyniósł 1,9 mln zł w porównaniu do 0,6 mln zł rok wcześniej. 

 Koszty finansowe w okresie III pierwszych kwartałów 2018 r. wzrosły r/r o 11%, jednak ich udział w 
przychodach ze sprzedaży netto spadł z poziomu 26% w okresie III pierwszych kwartałów 2017 r. do 24% w 
analogicznym okresie bieżącego roku. Rentowność zysku netto Grupy wyniosła w okresie III pierwszych 
kwartałów 2018 r. 8,0% wobec 3,3% rok wcześniej. 

 Na koniec września 2018 r. Pragma Inkaso posiadała skonsolidowane aktywa o wartości 261,9 mln zł (wzrost 
o 12% r/r), z czego 73% było finansowane ze źródeł zewnętrznych.  

 Największy udział w aktywach stanowiły wierzytelności faktoringowe (34%), wierzytelności leasingowe 
(19%) oraz wierzytelności nabyte, tj. pakiety wierzytelności zakupione za pośrednictwem funduszu Pragma 
1 FIZ NFS (17%). 

 Skonsolidowany dług netto Spółki na koniec września 2018 r. wyniósł 164,7 mln zł i stanowił 231% 
skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki (w porównaniu do 229% na koniec września 2017 r.). 

Pierwsze półrocze 2018 r. 

 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Pragma Inkaso wyniosły w I półroczu 2018 r. 23,0 mln zł 
wobec 18,1 mln zł rok wcześniej (wzrost o 27%).  

 Największy wzrost przychodów (zarówno nominalny, jak i procentowy) dotyczył leasingu, którego sprzedaż 
wzrosła w I półroczu 2018 r. o 3,8 mln zł i wyniosła 4,6 mln zł wobec 0,9 mln zł rok wcześniej (wzrost o 
417%). Przychody z tytułu faktoringu wzrosły w opisywanym okresie o 2,3 mln zł (wzrost o 20%) do poziomu 
13,6 mln zł i były, podobnie jak w okresach poprzednich, dominującym źródłem sprzedaży grupy Gwaranta 
(z udziałem na poziomie 59% w łącznych przychodach ze sprzedaży netto). Spadek sprzedaży w I półroczu 
2018 r. dotyczył natomiast zakupu wierzytelności i pakietów wierzytelności (łącznie o 42%) oraz windykacji 
na zlecenie, tj. usług inkaso (-55%). Spadek przychodów z zakupu pakietów wierzytelności był efektem 
mniejszych niż przed rokiem spłat z portfeli wierzytelności nabytych przez fundusz Pragma 1, a spadek 
sprzedaży w segmencie inkaso był efektem dalszego, stopniowego wygaszania działalność Gwaranta w tym 
obszarze. Sprzedaż z tytułu świadczenia usług serwiserskich dla funduszy sekurytyzacyjnych wyniosła w I 
półroczu 2018 r. prawie 1 mln zł i była 0,2 mln zł większa niż przed rokiem. 

 Skonsolidowany zysk operacyjny Gwaranta wyniósł w I półroczu 2018 r. 7,6 mln zł, tj. o 78% więcej niż przed 
rokiem. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami grupie Gwaranta udało się w I półroczu 2018 r. ograniczyć 
udział kosztów operacyjnych w łącznych przychodach ze sprzedaży do poziomu 64% wobec 73% w 
analogicznym okresie 2017 r. Był to m.in. efekt dynamicznie rosnącej skali działalności spółki LeaseLink, 
dzięki czemu spadł udział kosztów stałych w łącznych kosztach jej funkcjonowania. Efektem tego była i jest 
systematyczna poprawa rentowności segmentu leasingu. Spadek udziału kosztów operacyjnych w 
przychodach ze sprzedaży dotyczył również spółki Pragma Faktoring, co świadczy o prowadzonej 
optymalizacji kosztowej także w segmencie faktoringowo-pożyczkowym.  

 Skonsolidowany zysk netto Pragma Inkaso w I półroczu 2018 r. wyniósł 1,9 mln zł wobec 0,7 mln zł straty w 
I półroczu 2017 r., natomiast zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 1,4 mln 
zł w porównaniu do straty na poziomie 0,8 mln zł rok wcześniej. Koszty finansowe w I półroczu 2018 r. 
wzrosły r/r o 13%, jednak ich udział w przychodach ze sprzedaży netto spadł z poziomu 27% w I półroczu 
2017 r. do 24% w analogicznym okresie 2017 r.  

 Na koniec czerwca 2018 r. Pragma Inkaso posiadała skonsolidowane aktywa o wartości 272,0 mln zł (wzrost 
o 12% r/r), z czego 74% było finansowane ze źródeł zewnętrznych. Największy udział w aktywach stanowiły 
wierzytelności faktoringowe (32%), wierzytelności leasingowe (18%) oraz wierzytelności nabyte, tj. pakiety 
wierzytelności zakupione za pośrednictwem funduszu Pragma 1 FIZ NFS (17%). 
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 Skonsolidowany dług odsetkowy netto (APM) Gwaranta na koniec 2017 r. wyniósł 165,3 mln zł i stanowił 
232% skonsolidowanych kapitałów własnych Gwaranta (w porównaniu do 209% na koniec 2017 r. i 216% 
na koniec czerwca 2017 r.). 

Okres 2016 – 2017 r. 

 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Gwaranta wyniosły w 2017 r. 41,8 mln zł wobec 35,5 mln zł 
rok wcześniej (wzrost o 17,7%). Największy wzrost (ponad 8-krotny w stosunku do roku 2016), dotyczył 
przychodów z zarządzania funduszami sekurytyzacyjnymi, a największy udział w przychodach, podobnie jak 
w roku 2016, miały przychody z tytułu faktoringu netto (udział na poziomie 57,5%). Spadek sprzedaży 
dotyczył natomiast zakupu wierzytelności i pakietów wierzytelności (łącznie o 37,7%) oraz windykacji na 
zlecenie (-35,8%). 

 Zysk ze sprzedaży w 2017 r. wyniósł 15,4 mln zł wobec 14,1 mln zł rok wcześniej (wzrost o 8,8%). Po istotnym 
wzroście poziomu zatrudnienia w 2016 roku, szczególnie w obszarze sprzedaży i obsługi procesów 
wewnętrznych, w 2017 r. grupa Gwaranta skupiła się na optymalizacji struktury kosztowej oraz wzroście 
pracującego portfela wierzytelności. Efektem tego był opisany wyżej wzrost zysku ze sprzedaży. 

 Na poziomie operacyjnym Gwarant wypracował w 2017 r. skonsolidowany zysk w wysokości 12,8 mln zł, tj. 
tyle samo co rok wcześniej. Brak wzrostu wyniku operacyjnego w opisywanym okresie, pomimo poprawy 
wyniku na poziomie zysku ze sprzedaży był efektem przede wszystkim wyższych niż w roku 2016 odpisów 
aktualizujących należności oraz posiadane przez Grupę Gwaranta nieruchomości. 

 Skonsolidowany zysk netto Gwaranta w 2017 r. wyniósł 3,8 mln zł wobec 3,9 mln zł w roku 2016, natomiast 
zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 3,2 mln zł w porównaniu do 2,6 mln zł 
rok wcześniej. Utrzymanie wyniku sprzed roku, pomimo wyższych kosztów finansowych (o 8,1%) i istotnie 
wyżej wartości podatku dochodowego w 2017 roku, było możliwe dzięki przychodom z wyceny nabycia 
udziałów w spółce LeaseLink na poziomie 1,1 mln zł (pozycja w sprawozdaniu z zysków lub strat - przychody 
z wyceny nabycia udziałów spółki zależnej). Emitent, zgodnie z obowiązującymi go Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Rachunkowej zobowiązany był do przeszacowania w 2017 roku części 
posiadanych przez siebie udziałów w spółce LeaseLink, które nabył 21 kwietnia 2016 roku w pierwszej 
transakcji objęcia udziałów w tym podmiocie. Przedmiotowe udziały zostały przeszacowane do wartości po 
jakiej Emitent nabył w dniu 28 listopada 2016 roku kolejne udziały w spółce, przejmując jednocześnie nad 
nią kontrolę. W skonsolidowanym bilansie Emitenta przeszacowanie zostało odniesione w pozycję - wartość 
firmy (aktywa trwałe). 

 Na koniec grudnia 2017 r. Gwarant posiadał skonsolidowane aktywa o wartości 270,0 mln zł (wzrost o 18,3% 
rok do roku), z czego 72,7% było finansowane ze źródeł zewnętrznych. Największy udział w aktywach 
stanowiły wierzytelności faktoringowe (34,9%) oraz wierzytelności nabyte, tj. pakiety wierzytelności 
zakupione za pośrednictwem funduszu Pragma 1 FIZ NFS (18,8%).  

 Największy wzrost aktywów w 2017 roku dotyczył pozycji wierzytelności leasingowych (o 28,6 mln zł), które 
nie były wykazywane w skonsolidowanym bilansie Gwaranta przed 2017 rokiem (Emitent rozpoczął 
konsolidację spółki zależnej LeaseLink, specjalizującej się w udzielaniu leasingu, w 2017 roku). W dalszej 
kolejności największy wzrost dotyczył wierzytelności nabytych (portfeli wierzytelności) za pośrednictwem 
konsolidowanego przez Gwaranta funduszu Pragma 1 FIZ NFS (wzrost o 6,9 mln zł, tj. o 15,7% w stosunku 
do 2016 roku). 

 Skonsolidowany dług odsetkowy netto (APM) Gwaranta na koniec 2017 r. wyniósł 154,4 mln zł i stanowił 
209,4% skonsolidowanych kapitałów własnych (w porównaniu do 173,6% na koniec 2016 r.). 

4. CZYNNIKI RYZYKA 

Czynniki ryzyka dotyczące zdolności Emitenta do wypełnienia zobowiązań z tytułu Obligacji emitowanych  
w ramach Program, a także czynniki ryzyka istotne dla oceny ryzyk rynkowych związanych z Obligacjami 
emitowanymi w ramach Programu zostały przedstawione w Części II niniejszego Prospektu. 

5. INFORMACJE O EMITENCIE I GWARANCIE 

5.1. HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA 

5.1.1. PRAWNA (STATUTOWA) I HANDLOWA NAZWA EMITENTA 

Nazwa prawna (statutowa) Emitenta:  Pragma Faktoring Spółka Akcyjna 
Nazwa handlowa Emitenta:   Pragma Faktoring S.A.  
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Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest jego firma określona w § 1 ust. 1 Statutu Emitenta w brzmieniu: Pragma 
Faktoring Spółka Akcyjna. 
Zgodnie z art. 305 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 1 ust. 1 Statutu Emitenta, w obrocie Emitent może używać 
skrótu firmy w brzmieniu Pragma Faktoring S.A. 

5.1.2. MIEJSCE REJESTRACJI EMITENTA ORAZ JEGO NUMER REJESTRACYJNY 

Emitent, jako spółka akcyjna został wpisany w dniu 17 listopada 2006 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267847 przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu sąd ten jest właściwym dla Emitenta sądem rejestrowym. 

5.1.3. DATA UTWORZENIA EMITENTA ORAZ CZAS NA JAKI ZOSTAŁ UTWORZONY 

Emitent w formie spółki akcyjnej powstał w wyniku przekształcenia Grupa Finansowa Premium Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach. Uchwała o przekształceniu Grupa Finansowa Premium Sp. z o.o. w 
Grupa Finansowa Premium S.A. została podjęta na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Grupa Finansowa 
Premium Sp. z o.o. w dniu 16 października 2006 r. i umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza Marię 
Kochan-Kopczyńską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Mikołowie przy ul. Karola Miarki 18 (Rep. A nr 8953/2006).  

Wpis Grupa Finansowa Premium S.A. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 17 
listopada 2006 r. 

Grupa Finansowa Premium S.A. zmieniła firmę na Pragma Faktoring S.A. Wpis zmiany firmy do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 30 marca 2011 r. 

Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony. 

5.1.4. SIEDZIBA I FORMA PRAWNA EMITENTA, PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH I ZGODNIE Z KTÓRYMI 
DZIAŁA EMITENT, KRAJ, SIEDZIBA ORAZ ADRES I NUMER TELEFONU JEGO SIEDZIBY 

Nazwa (firma): Pragma Faktoring Spółka Akcyjna 

Forma Prawna: spółka akcyjna  

Kraj siedziby: Polska  

Siedziba: Katowice 

Adres: ul. Brynowska 72, 40-584 Katowice 

Telefon: +48 32 44 20 200 

Fax: +48 32 44 20 240 

Adres poczty elektronicznej: faktoring[at]pragma.pl 

Adres strony internetowej: www[kropka]pragma.pl 
inwestor[kropka]pragmafaktoring.pl 

REGON: 277573126 

NIP: 6342427710 

Przepisy prawa zgodnie z którymi 
działa Emitent: 

Emitent działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 
Spółek Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, a także Statutu Spółki 
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5.1.5. ISTOTNE ZDARZENIA W ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
EMITENTA 

Data Istotne zdarzenia 

1996 r. Michał Nawrot i Dariusz Piasecki zawiązują spółkę cywilną Grupa Finansowa Premium. 

październik 2001 r. Powstanie spółki Grupa Finansowa Premium Sp. z o.o.  

lipiec 2003 r. Grupa Finansowa Premium Sp. z o.o. uzyskuje certyfikat jakości EN ISO 9001-2000 numer 
rejestracyjny 75 100 6239. 

listopad 2006 r. Przekształcenie spółki Grupa Finansowa Premium Sp. z o.o. w spółkę akcyjną Grupa 
Finansowa Premium S.A. 

czerwiec 2007 r. Akcje Grupy Finansowej Premium S.A. zostają wprowadzone na rynek regulowany GPW. 

listopad 2007 r. Zawarcie przez Emitenta pierwszej umowy ubezpieczenia wierzytelności faktoringowych z 
Atradius Credit Insurance N.V. Oddział w Polsce 

marzec 2011 r. Grupa Finansowa Premium S.A. zmienia nazwę na Pragma Faktoring S.A. 

czerwiec 2011 r.  Pierwsza serii obligacji Emitenta (seria A) zostaje wprowadzona do alternatywnego systemu 
obrotu na rynku Catalyst. 

2015 r. Wartość rocznych przychodów Emitenta przekracza 0,5 mld PLN. 

2016 r. Emitent obejmuje udziały w spółce Leaselink Sp. z o.o.  
Na koniec 2016 roku udziały Emitenta stanowiły 58,3% kapitału zakładowego Leaselink Sp. 
z o.o. 

październik 2017 r. Emitent obejmuje kolejne udziały w spółce Leaselink Sp. z o.o.  
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent posiada 251 udziałów Leaselink Sp. z o.o., co 
stanowi 71,5% kapitału zakładowego spółki zależnej. 

marzec 2018 Rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku 
z emisją akcji serii D 

5.2. HISTORIA I ROZWÓJ GWARANTA 

5.2.1. PRAWNA (STATUTOWA) I HANDLOWA NAZWA GWARANTA 

Nazwa prawna (statutowa) Gwaranta:  Pragma Inkaso Spółka Akcyjna 
Nazwa handlowa Gwaranta:   Pragma Inkaso S.A.  
Prawną (statutową) nazwą Gwaranta jest jego firma określona w § 1 ust. 1 Statutu Gwaranta w brzmieniu: Pragma 
Inkaso Spółka Akcyjna. 
Zgodnie z art. 305 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 1 ust. 2 Statutu Gwaranta, w obrocie Gwarant może używać 
skrótu firmy w brzmieniu Pragma Inkaso S.A. 

5.2.2. MIEJSCE REJESTRACJI GWARANTA ORAZ JEGO NUMER REJESTRACYJNY 

Gwarant, jako spółka akcyjna został wpisany w dniu 19 grudnia 2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294983 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego. 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu sąd ten jest właściwym dla Gwaranta sądem rejestrowym. 

5.2.3. DATA UTWORZENIA GWARANTA ORAZ CZAS NA JAKI ZOSTAŁ UTWORZONY 

Gwarant w formie spółki akcyjnej powstał w wyniku przekształcenia Pragma Inkaso Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach. 

Uchwała o przekształceniu Pragma Inkaso Sp. z o.o. w Pragma Inkaso S.A. została podjęta na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Pragma Inkaso Sp. z o.o. w dniu 22 października 2007 r. i umieszczona w protokole 
sporządzonym przez notariusza Jadwigę Mikler prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bytomiu przy ul. 
Chrzanowskiego 5/4 (Rep. A nr 17625/2007). 

Wpis Pragma Inkaso S.A. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 19 grudnia 
2007 r. 

Czas trwania Gwaranta jest nieoznaczony. 
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5.2.4. SIEDZIBA I FORMA PRAWNA EMITENTA, PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH I ZGODNIE Z KTÓRYMI 
DZIAŁA EMITENT, KRAJ, SIEDZIBA ORAZ ADRES I NUMER TELEFONU JEGO SIEDZIBY 

Nazwa (firma): Pragma Inkaso Spółka Akcyjna 

Forma Prawna: spółka akcyjna  

Kraj siedziby: Polska  

Siedziba: Tarnowskie Góry 

Adres: ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry 

Telefon: +48 32 45 00 100 

Fax: +48 32 45 00 199 

Adres poczty elektronicznej: inkaso[at]pragma.pl 

Adres strony internetowej: www[kropka]pragma.pl 
inwestor[kropka]pragmainkaso.pl 

REGON: 277810566 

NIP: 6452274302 

Przepisy prawa zgodnie z którymi 
działa Emitent: 

Emitent działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek 
Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a 
także Statutu Spółki 

5.2.5. ISTOTNE ZDARZENIA W ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EMITENTA, GWARANTA ORAZ GRUPY 
KAPITAŁOWEJ GWARANTA 

Data Istotne zdarzenia 

czerwiec 
2002 r. 

Powstanie spółki Pragma Inkaso Sp. z o.o. 

grudzień 2007 r. Przekształcenie spółki Pragma Inkaso Sp. z o.o. w spółkę akcyjną Pragma Inkaso S.A. 

kwiecień 2008 r.  Akcje Gwaranta zostają wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku 
NewConnect.  

maj 2010 r. Akcje Gwaranta zostają wprowadzone na rynek regulowany GPW. 

październik 2010 r. Obligacje Gwaranta notowane na Catalyst. Obligacje serii A zostają wprowadzone do 
notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. 

styczeń  
2011 r. 

Gwarant nabywa akcje stanowiące 58,23% kapitału zakładowego i 63,75 % ogólnej liczby 
głosów Grupy Finansowej Premium S.A. 

2013 r. Gwarant uzyskuje licencję KNF na zarządzanie wierzytelnościami bankowymi funduszy 
sekurytyzacyjnych.  
Utworzenie Pragma 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego 
Funduszu Sekurytyzacyjnego 

marzec  
2016 r. 

Zawarcie przez Gwaranta z Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
(Grupa Alior Bank) umowy o utworzeniu i zarządzaniu funduszem Bonus Wierzytelności 2 
Pragma Inkaso Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty.  

maj 2016 r. Zawarcie przez Gwaranta z Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
(Grupa Alior Bank) umowy o utworzeniu i zarządzaniu funduszem Bonus Wierzytelności 3 
Pragma Inkaso Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty. 

5.3. INWESTYCJE EMITENTA I GWARANTA 

5.3.1. OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI EMITENTA I GWARANTA DOKONANYCH OD DATY OSTATNIO 
OPUBLIKOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

EMITENT 

Poniżej przedstawiono nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej Emitenta poniesione na wartości niematerialne i 
prawne, rzeczowy majątek trwały oraz inwestycje kapitałowe w okresie od 1 stycznia 2018 roku do daty 
zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Podstawowego.  
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Nakłady w Grupie Kapitałowej Emitenta (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 

Od 01.01.2018  
do dnia 

zatwierdzenia 
Prospektu 

Wartości niematerialne, w tym: 3 681 

 oprogramowanie 3 681 

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 1 260 

 samochody 814 

 maszyny  urządzenia 446 

 pozostałe 0 

Inwestycje długoterminowe  2 134 

Razem nakłady poniesione 7 075 

Źródło: Emitent 

 
Główne pozycje nakładów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta dokonane od 1 stycznia 2018 roku do daty 
zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Podstawowego to przede wszystkim nakłady na inwestycje długoterminowe 
Emitenta w kwocie 2 134 tys. PLN, (maszyna przejęta w rozliczeniu wierzytelności i sprzedana 14.06.2018 r. 
podmiotowi spoza Grupy). Pozostałe inwestycje dokonane w opisywanym okresie obejmowały nakłady na wartości 
niematerialne Emitenta w wysokości 2 004 tys. PLN oraz spółki Leaselink Sp. z o.o. w wysokości 1 677 tys. PLN (zakup 
oprogramowania) w łącznej wysokości 3 681 tys. PLN oraz rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 1 260 tys. PLN (nowe 
środki transportu Emitenta w kwocie 305 tys. PLN, nowe środki transportu Leaselink Sp. z o.o. w kwocie 509 tys. zł i 
maszyny urządzenia Leaselink Sp. z o.o. w kwocie 434 tys. PLN).  
Wydatki inwestycyjne zostały sfinansowane przede wszystkim ze środków wygenerowanych w toku bieżącej 
działalności Grupy Kapitałowej Emitenta, a w kwocie 814 tys. PLN sfinansowane leasingiem.  

GWARANT 

Nakłady w Grupie Kapitałowej Gwaranta (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 

Od 01.01.2018  
do dnia 

zatwierdzenia 
Prospektu 

Wartości niematerialne, w tym: 3 724 

 oprogramowanie 3 723 

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 1 313 

 samochody 814 

 maszyny, urządzenia 492 

 pozostałe 0 

Inwestycje w nieruchomości 850 

Inwestycje długoterminowe  2134 

Razem nakłady poniesione 8 021 

Źródło: Gwarant  

Główne pozycje nakładów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej Gwaranta dokonane od 1 stycznia 2018 roku do daty 
zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Podstawowego to przede wszystkim nakłady na inwestycje długoterminowe 
Pragma Faktoring S.A. w kwocie 2 134 tys. PLN, (maszyna przejęta w rozliczeniu wierzytelności i sprzedana 
14.06.2018 r. podmiotowi spoza Grupy). Pozostałe inwestycje dokonane w opisywanym okresie obejmowały nakłady 
na wartości niematerialne w łącznej wysokości 3 724 tys. PLN (zakup oprogramowania), w tym: Pragma Faktoring 
S.A. 2 004 tys. PLN oraz Leaselink Sp. z o.o. 1 677 tys. PLN, Pragma Adwokaci Bukowska Celary Feder Sp. kom. 38 tys. 
PLN oraz Pragma Inkaso S.A. 5 tys. PLN, a także rzeczowe aktywa trwałe na łączną kwotę 1 313 tys. PLN, w tym nowe 
środki transportu w kwocie 814 tys. PLN, maszyny urządzenia w kwocie 492 tys. PLN (w tym Leaselink Sp. z o.o. – 
434 tys. PLN) oraz nabycie nieruchomości (przejęcie nieruchomości dłużników w postępowaniach egzekucyjnych – 
Pragma Inkaso S.A. – 850 tys. PLN). 
Wydatki inwestycyjne zostały sfinansowane przede wszystkim ze środków wygenerowanych w toku bieżącej 
działalności Grupy Kapitałowej Gwaranta, a w kwocie 814 tys. PLN sfinansowane leasingiem.  

c 



Prospekt Emisyjny Podstawowy 

68 

5.3.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH INWESTYCJI EMITENTA I GWARANTA W PRZYSZŁOŚCI, CO DO 
KTÓRYCH JEGO ORGANY ZARZĄDZAJĄCE PODJĘŁY JUŻ WIĄŻĄCE ZOBOWIĄZANIA 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu, Emitent nie podjął wiążących zobowiązań co do realizacji głównych inwestycji 
Emitenta w przyszłości. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu, Gwarant nie podjął wiążących zobowiązań co do realizacji głównych inwestycji 
Emitenta w przyszłości. 

5.3.3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ŹRÓDEŁ ŚRODKÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI 
ZOBOWIĄZAŃ, O KTÓRYCH MOWA W PKT 5.3.2 

Ze względu na fakt, iż Emitent nie podjął wiążących zobowiązań co do głównych inwestycji w przyszłości jak również 
nie planuje nabywać znaczących rzeczowych aktywów trwałych, nie zostały zamieszczone także informacje 
dotyczące przewidywanych funduszy do realizacji powyższych celów. 

Ze względu na fakt, iż Gwarant nie podjął wiążących zobowiązań co do głównych inwestycji w przyszłości jak również 
nie planuje nabywać znaczących rzeczowych aktywów trwałych, nie zostały zamieszczone także informacje 
dotyczące przewidywanych funduszy do realizacji powyższych celów. 

6. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I GWARANTA 

6.1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA 

6.1.1. OPIS I GŁÓWNE CZYNNIKI CHARAKTERYZUJĄCE PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI ORAZ RODZAJ 
PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA I GWARANTA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

EMITENT 

Pragma Faktoring jest jednym z trzech największych pozabankowych faktorów specjalizujących się w segmencie MSP 
działających na rynku polskim, z rocznymi obrotami powyżej 500 mln złotych. W 2017 roku Spółka sfinansowała dla 
600 klientów ponad 53 tys. faktur wobec ponad 2,3 tys. płatników (dłużników faktoringowych). Od 2012 do końca 
2017 roku wartość portfela wierzytelności Spółki wzrosła o ponad 44%, przy czym portfel należności faktoringowych 
zwiększył się o prawie 109% (spadek na przestrzeni opisywanego okresu dotyczył portfela pożyczkowego). 
Podstawowym przedmiotem działalności prowadzonej przez Emitenta jest świadczenie usług faktoringu. W 
mniejszym zakresie, Emitent udziela również krótkoterminowych pożyczek. Pożyczki są produktem dodatkowym dla 
klientów faktoringowych, zwiększając pulę środków pieniężnych pozwalają im zwiększyć sprzedaż i wartość 
generowanych należności, które następnie Pragma Faktoring nabywa zamieniając udzielone pożyczkę na faktoring. 
W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi również spółka LeaseLink, której przedmiotem działalności jest 
dostarczanie kompleksowych rozwiązań w zakresie mikro leasingu ruchomości oraz spółka Mint Software, która 
specjalizuje się w rozwiązaniach programistycznych dla sektora fintech. 

Portfel wierzytelności Pragma Faktoring netto w okresie ostatnich 5 lat (dane na koniec okresu, w tys. zł) 

 
Źródło: Emitent 
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W związku z nowelizacją Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o 
zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2018.1104), w tym w szczególności zawartą w 
niej regulacją dotyczącą skrócenia terminu przedawnienia wierzytelności, Emitent oraz spółki należące do jego grupy 
kapitałowej dokonały przeglądu posiadanych przez siebie aktywów według stanu na dzień 30 września 2018 roku i 
stwierdziły, że nie posiadają wierzytelności, które na skutek nowej regulacji uległyby wcześniejszemu przedawnieniu. 

Faktoring 

Usługa faktoringu polega na wykupie przez faktora (Emitenta) nieprzeterminowanych wierzytelności faktorantów 
(klientów faktoringowych) należnych im od podmiotów trzecich (dłużników faktoringowych). Przedsiębiorstwo 
korzystając z faktoringu otrzymuje środki finansowe wynikające z zawartej przez niego transakcji sprzedaży szybciej 
niż pierwotny termin płatności określony w transakcji. Po przedłożeniu przez klienta faktoringowego faktury, faktor 
przekazuje mu w formie zaliczki wcześniej ustalony procent przedmiotowej wierzytelności (najczęściej do około 90% 
wartości faktury). Pozostałą wartość faktury (pomniejszoną o wynagrodzenie faktora) faktor przekazuje klientowi po 
dokonaniu płatności przez dłużnika faktoringowego. Faktoring pozwala zatem przedsiębiorstwu skrócić cykl rotacji 
należności, a tym samym poprawić płynność finansową. Na rynku funkcjonuje również usługa odwrotnego 
faktoringu, która polega na finansowaniu przez faktora przeterminowanych wierzytelności faktorantów. 

Emitent w swojej ofercie posiada następujące rodzaje usług faktoringowych: 
1. Faktoring klasyczny – finansowanie całości lub większości niewymagalnych należności klienta, 
2. Faktoring uproszczony – finansowanie wybranych, wskazanych przez klienta, niewymagalnych należności, 
3. Mikrofaktoring – finansowanie niewymagalnych należności klienta z limitem do 250 tys. zł (limit przypadający 

na pojedynczego faktoranta), realizowany m.in. za pośrednictwem internetowej platformy Emitenta 
PragmaGo, 

4. Nanofaktoring – finansowanie niewymagalnych należności klienta z limitem do 50 tys. zł (limit przypadający na 
pojedynczego faktoranta), bez konieczności podpisania umowy na współpracę, realizowany za pośrednictwem 
internetowej platformy Emitenta PragmaGo, 

5. Faktoring odwrócony – finansowanie zobowiązań klienta, wstąpienie w prawa wierzyciela. 
Wszystkie z powyższych usług oferowane są przez Emitenta w ramach faktoringu krajowego (nominowanego w 
złotych) lub eksportowego (nominowanego w walutach obcych, przede wszystkim w euro). Faktoring świadczony 
jest w formie pełnej (bez regresu do faktoranta w przypadku braku płatności ze strony dłużnika faktoringowego) lub 
niepełnej (z regresem do faktoranta, w przypadku braku płatności ze strony dłużnika faktoringowego Spółce 
przysługuje roszczenie zwrotne o zapłatę do faktoranta). Niezależnie od rodzaju faktoringu, większość 
finansowanych przez Emitenta należności jest ubezpieczona (w 2017 roku było to 53% wartości sfinansowanych 
faktur). Spółka posiada od 2007 r. umowę ubezpieczenia zawartą z międzynarodowym wyspecjalizowanym 
ubezpieczycielem Atradius Credit Insurance. Ubezpieczyciel w ramach współpracy nadaje, koryguje lub cofa limity 
ubezpieczeniowe nadane dłużnikom faktoringowym (co ułatwia Spółce ocenę wypłacalności tych podmiotów), a 
także wypłaca odszkodowania w przypadku bankructwa lub przewlekłej zwłoki w zapłacie należności (co zmniejsza 
ryzyko strat na transakcjach, a także przyspiesza odzysk przeterminowanych należności). Spółka systematycznie co 
roku zwiększa wartość portfela objętego ubezpieczeniem. Zgodnie z przyjętymi w 2013 roku założeniami Emitent 
rozwija działalność faktoringową stawiając nacisk na dywersyfikację (poprzez zwiększenie liczby obsługiwanych 
klientów i dłużników faktoringowych i płynność (poprzez utrzymanie wysokiego poziomu wskaźnika rotacji 
wierzytelności faktoringowych, tj. relacji wpłat z aktywów faktoringowych do ich salda bilansowego) posiadanego 
portfela wierzytelności, tym samym zwiększając jego bezpieczeństwo. Średnia wartość sfinansowanych faktur 
przypadająca na jednego dłużnika faktoringowego wynosiła w 2012 roku prawie 620 tys. zł, podczas gdy w roku 2017 
wynosiła już tylko 287 tys. zł. Poniższa tabela prezentuje rozwój portfela faktoringowego Emitenta na przestrzeni 
ostatnich lat. 

Dywersyfikacja portfela faktoringowego Emitenta 

Okres 
Wartość 

sfinansowanych 
faktur w tys. zł 

Liczba 
klientów 

Liczba dłużników 
faktoringowych 

(płatników) 

Liczba faktur 
sfinansowanych 

przez Spółkę  

Obrót (tys. zł / 
odbiorca) 

2017 666 159 600 2 324 53 690 287 

2016 553 309 328 2 090 41 780 265 

2015 494 894 327 1 513 34 954 327 

2014 430 681 260 1 406 37 467 306 

2013 325 755 217 906 24 323 360 

2012 247 325 177 399 10 552 620 

Źródło: Emitent 
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Faktoring w modelu serwiserskim 
W czerwcu 2018 roku Emitent rozpoczął współpracę w zakresie świadczenia usług faktoringowych w modelu 
serwiserskim, jako uzupełnienie podstawowej działalności Spółki w segmencie faktoringu. Współpraca polega na 
odpłatnym zarządzaniu portfelem faktoringowym na rzecz zewnętrznego podmiotu. Współpraca w wypracowanym 
modelu nie obciąża bilansu Emitenta długiem, a jednocześnie pozwala Spółce zwiększyć skalę działalności i uzyskać 
dodatkowe przychody ze sprzedaży. Emitent zawarł w dniu 6 czerwca 2018 roku z Global SME Growth Fund LP., 
spółka komandytowa z siedzibą w Delaware (USA), podmiotem specjalizującym się w kredytowaniu spółek z branży 
finansowania MSP (dalej: Fundusz) umowę poręczenia wobec Funduszu za zobowiązania spółki Pragma Faktor Sp. z 
o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka Celowa), wynikające z umowy kredytu odnawialnego (dalej: Linia 
Kredytowa) w kwocie 22 mln zł, jaki zostanie udzielony przez Fundusz Spółce Celowej. Poręczenie zostanie udzielone 
przez Emitenta do wysokości 10% wartości limitu wyżej opisanej Linii Kredytowej, tj. do wysokości 2,2 mln zł. 
Jednocześnie Emitent uzgodnił ze Spółką Celową warunki umowy o zarządzanie portfelem wierzytelności 
faktoringowych Spółki Celowej. Powyżej wymienione umowy są elementem trójstronnej współpracy między 
stronami. Współpraca ta będzie realizowana na następujących zasadach: 

 Fundusz udostępni Spółce Celowej na okres minimum 12 miesięcy dostępną w walucie PLN Linię Kredytową 
w kwocie 22 mln zł, której celem będzie finansowanie wierzytelności z transakcji faktoringowych 
realizowanych z polskimi przedsiębiorcami; 

 Emitent zobowiązany jest udzielić Spółce Celowej pożyczki podporządkowanej pod Linię Kredytową w 
wysokości 5% limitu kredytowego, tj. w kwocie 1,1 mln zł; 

 Emitent będzie świadczył na rzecz Spółki Celowej usługi serwiserskie polegające na pozyskiwaniu transakcji 
faktoringowych, weryfikacji kontrahentów, ustalaniu ratingów kontrahentów i limitów finansowania, 
bieżącej obsługi w zakresie finansowania faktoringowego kontrahentów oraz monitorowania i windykacji; 

 z tytułu świadczenia ww. usług Emitentowi przysługiwać będzie od Spółki Celowej ustalone na warunkach 
rynkowych wynagrodzenie będące częścią generowanych przez nią przychodów faktoringowych; 

 Emitent nie będzie odpowiadać za spłacalność realizowanych transakcji z zastrzeżeniem odpowiedzialności 
z tytułu poręczenia; 

 Emitent odpowiada również bez ograniczeń za szkody jakie poniesie Fundusz w wyniku oszustwa lub 
rażącego niedbalstwa Spółki Celowej lub Emitenta; 

 Fundusz zabezpieczy swoje należności z Linii Kredytowej również poprzez zastaw na należącym do Spółki 
Celowej zbiorze rzeczy o zmiennym składzie, zastaw na udziałach w niej oraz zastaw na jej dwóch 
zastrzeżonych rachunkach bankowych. Fundusz będzie również autoryzował kluczowe decyzje transakcyjne 
Spółki Celowej, 

 Emitent nie gwarantuje żadnej z pozostałych stron umowy osiągnięcia minimalnej, dodatniej lub jakkolwiek 
inaczej określonej stopy zwrotu w wyniku podjętej współpracy. 

Spółka Celowa została założona przez Pragma Finanse Sp. z o.o. w dniu 30.10.2008 r. Pragma Finanse Sp. z o.o. od 
dnia założenia Spółki Celowej jest właścicielem wszystkich udziałów w jej kapitale zakładowym. Pragma Finanse Sp. 
z o.o. nie należy do Grupy Kapitałowej Emitenta i Grupy Kapitałowej Gwaranta. 
Pragma Finanse Sp. z o.o. jest spółką dominującą zarówno wobec Spółki Celowej, jak i Gwaranta.  
Pragma Finanse Sp. z o.o. została założona w dniu 25.01.2006 r. przez jej obecnych wspólników, którymi są Michał 
Kolmasiak, który jest właścicielem 954 udziałów, Rafał Witek, który jest właścicielem 954 udziałów spółce oraz 
Tomasz Boduszek, który jest właścicielem 477 udziałów. Kapitał zakładowy Pragma Finanse Sp. z o.o. wynosi 119.250 
zł i dzieli się na 2.358 udziałów o wartości 50 zł każdy. 
Żaden ze wskazanych podmiotów, tj. Pragma Finanse Sp. z o.o., Spółka Celowa, Michał Kolmasiak, Rafał Witek i 
Tomasz Boduszek nie należą, ani w ciągu ostatnich dwóch lat nie należeli do Grupy Kapitałowej Emitenta, ani Grupy 
Kapitałowej Gwaranta.  
W opinii Zarządu Emitenta przedmiotowa współpraca z Global SME Growth Fund LP. zwiększy przychody ze 
sprzedaży Spółki oraz przyczyni się do wzrostu osiąganych przez nią wyników finansowych. Ze względu jednak na 
początkowy etap opisywanej współpracy, Zarząd Emitenta nie jest w stanie podać precyzyjnych szacunków wyżej 
opisanych wielkości finansowych. Jednocześnie należy wskazać, iż podjęta współpraca nie ma istotnego wpływu na 
sytuację płynnościową Emitenta. Pożyczka Emitenta dla Spółki Celowej w wysokości 1,1 mln zł stanowiła poniżej 1% 
wartości jednostkowych aktywów Emitenta na koniec września 2018 roku. Dzięki podjętej współpracy i 
spodziewanego w związku z nią dodatniego wyniku finansowego, Emitent zwiększy bazę kapitałową dla dalszego 
rozwoju prowadzonej działalności. 

Pożyczki 

Pragma Faktoring S.A. udziela pożyczek krótkoterminowych dla przedsiębiorstw. Zabezpieczeniem są wierzytelności 
lub prawa rzeczowe. Pożyczka może mieć charakter jednorazowy lub odnawialny. Jest alternatywą dla kredytu 
bankowego, szczególnie atrakcyjną dla sektora MSP. Pożyczki są produktem uzupełniającym ofertę faktoringową 



Prospekt Emisyjny Podstawowy 

71 

Emitenta, ich udział w portfelu wierzytelności Spółki na koniec czerwca 2018 roku wynosił 15,8% wobec 18,67% rok 
wcześniej. 
Obecnie udzielane pożyczki w większości są zabezpieczone i rozliczane cesjami istniejących przyszłych wierzytelności 
Klienta, a więc w istocie mają charakter quasi faktoringowy. Pożyczki takie mają charakter krótkoterminowy i są 
zawierane najczęściej w dwóch sytuacjach. Po pierwsze z klientami mającymi bardzo drobne należności, często 
wystawiającymi faktury, kiedy to finansowanie w oparciu o klasyczny faktoring byłoby kłopotliwe i pracochłonne. Po 
drugie są oferowane obecnym klientom faktoringowym Spółki mającym dodatkowe zamówienia wymagające 
dodatkowych środków obrotowych. W takim przypadku Spółka udziela pożyczki na zakup surowców do produkcji, 
posiada zabezpieczenie na należnościach objętych faktoringiem oraz nowych kontraktach, a klient po zrealizowaniu 
nowych zamówień rozlicza pożyczkę powstałymi w ten sposób należnościami zamieniając ją na klasyczny faktoring. 
Na koniec września 2018 r. wartość portfela pożyczkowego Emitenta (należności z tytułu udzielonych pożyczek) 
wynosiła 23 058 tys. zł w porównaniu do 24 781 tys. zł na koniec września 2017 roku (dane skonsolidowane). 
 

Mikroleasing 

W 2016 roku Grupa Kapitałowa Pragma Faktoring, za pośrednictwem swojej spółki zależnej LeaseLink, rozpoczęła 
świadczenie usług w zakresie mikro leasingu świadczone w procesie on-line. Usługi LeaseLink są dedykowane przede 
wszystkim przedsiębiorcom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw realizującym zakupy w ramach rynku e-
commerce. Dzięki autorskiej aplikacji leasing oferowany jest jako metoda płatności w e-sklepach, a całość procedury 
odbywa się bez dokumentów, trwa kilkanaście minut i jest dostępna dla klientów 24 godziny, 7 dni w tygodniu. 
LeaseLink poprzez digitalizację procesów i nowoczesne modele dystrybucji jest pionierem na rynku leasingowym w 
obszarze mikro transakcji na masową skalę.  
Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w 2016 roku. Obecnie usługi fintechu oferuje ponad 2,5 tysiąca 
merchantów, wśród których są największe w Polsce sklepy internetowe (Allegro, MediaMarkt, Saturn, Euro RTV AGD, 
FOTO JOKER, OLEOLE), sprzedawcy stacjonarni (IKEA, INTER CARS) oraz banki (ING, Raiffeisen, BOŚ). W 2018 
działalność LeaseLinka była wielokrotnie doceniona przez różnego rodzaju nagrody przyznawane firmom 
technologicznym działającym w obszarach usług bankowych - włączając w to tę najbardziej prestiżową ZŁOTY 
BANKIER 2018 w kategorii INNOWACJA.  Obecnie LeaseLink każdego miesiąca obsługuje blisko 2,5 tysiąca 
przedsiębiorców wnioskujących o skorzystanie z usług fintechu, zaś liczba klientów, którzy korzystają z usług Fintechu 
wynosi już kilkanaście tysięcy. Sieć dystrybucyjna generuje miesięcznie 6 tysięcy transakcji zakładanych przez 
Klientów w aplikacji LeaseLink. Średni czas realizowania transakcji (od wniosku do decyzji i wygenerowania umowy) 
to 5 minut, a średnia wartość umowy leasingowej to 4,8 tys. zł. 
Spółka intensywnie rozwija swoja aplikację i silniki procesów, co w 2017 roku zaowocowało udostępnieniem także 
innego produktu, tj. pożyczki inwestycyjnej dla firm w bliźniaczo podobnym modelu. 

W celu zapewnienia odpowiedniego tempa rozwoju spółki LeaseLink, w tym dynamicznego wzrostu wartości 
pracującego portfela leasingowego, liczby współpracujących ze spółką podmiotów, jak również liczby samych 
leasingobiorców, Emitent podjął w grudniu 2017 roku decyzję o rozpoczęciu procesu zmierzającego do pozyskania 
dla spółki inwestora lub co-inwestora. Emitent rozważa sprzedaż całości lub części posiadanych przez siebie udziałów 
w LeaseLink lub też dokapitalizowanie spółki poprzez objęcie przez zewnętrznego inwestora nowo wyemitowanych 
udziałów spółki. Na dzień sporządzenia Prospektu nie zostały jednak podjęte żadne wiążące zobowiązania Emitenta 
w tym zakresie. W przypadku podjęcia przedmiotowych zobowiązań, Emitent niezwłocznie o nich poinformuje. 

 

Działalność spółki zależnej Mint Sofware 

Mint Software tworzy zespół kilkunastu specjalistów programowania i budowy aplikacji komputerowych, 
specjalizujących się w obszarze finansów. Od 2016 r. Spółka koncentruje się na budowie systemu informatycznego 
typu CRM na potrzeby Emitenta. Ponadto, w oparciu o wiedzę i doświadczenia Pragma Faktoring i Pragma Inkaso, 
Mint Sofware buduje obecnie systemy scoringowe pozwalające automatycznie pobierać dane z kilkunastu źródeł i 
następnie w oparciu o nie generować w procesie on-line decyzje ratingowe i kredytowe. Rozwiązania te będą 
podstawą wdrożenia przez Emitenta w kolejnych okresach nowych produktów i procesów opartych w 100% na 
zautomatyzowanych procesach on-line. Obok prowadzonej działalności na potrzeby Spółki, Mint Software rozwija 
także usługi programistyczne dla podmiotów zewnętrznych, które w przyszłości mają stanowić coraz większy udział 
w jej przychodach ze sprzedaży. 
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Źródła przychodów Emitenta 

Emitent osiąga przychody ze sprzedaży (wykazywane w okresowych sprawozdaniach finansowych) z następujących 
źródeł): 
 
Przychody z tytułu faktoringu netto  
Na przychody z faktoringu netto wykazane w danym okresie sprawozdawczym składa się suma wartości netto 
wystawionych w danym okresie faktur uwzględniając poniższe zastrzeżenie. Faktury obejmują wartość naliczonych 
opłat / prowizji od wartości nabytych wierzytelności faktoringowych w danym okresie oraz w okresach 
wcześniejszych. Prowizje / opłaty pobrane z góry (w momencie nabycia wierzytelności faktoringowych) są rozliczane 
(tzn. odnoszone w przychody danego okresu) międzyokresowo, tj. wraz z upływem okresu trwania umowy, poprzez 
wykorzystanie konta „przychody przyszłych okresów” (wykazywanego w bilansie Spółki, w pasywach). Pozostałe 
prowizje / opłaty naliczane od wartości salda sfinansowanej wierzytelności faktoringowej w danym okresie (Spółka 
stosuje rozliczenia w cyklach miesięcznych) odnoszone są od razu w saldo przychodów z tytułu faktoringu netto za 
ten okres. 
 
Przychody z tytułu zakupionych wierzytelności netto 
Spółka nabywa wierzytelności z dyskontem w stosunku do ich wartości nominalnej. Dyskonto jest równe ilorazowi 
różnicy pomiędzy wartością nominalną wierzytelności a ceną jej nabycia i jej wartości nominalnej. Spółka wykazuje 
w danym okresie przychód z tytułu nabytych wierzytelności równy iloczynowi otrzymanych wpłat na poczet 
przedmiotowych wierzytelności w tym okresie i dyskonta (wyznaczonego na podstawie wyżej przedstawionej 
formuły). 
 
Przychody z tytułu pożyczek 
Na przychody z pożyczek wykazane w danym okresie sprawozdawczym składa się suma wartości netto wystawionych 
w danym okresie faktur uwzględniając poniższe zastrzeżenie. Faktury obejmują wartość naliczonych opłat / prowizji 
od wartości udzielonych przez Spółkę pożyczek w danym okresie oraz w okresach wcześniejszych. Prowizje / opłaty 
pobrane z góry (w momencie udzielenie pożyczki) są rozliczane (tzn. odnoszone w przychody danego okresu) 
międzyokresowo, tj. wraz z upływem okresu trwania umowy, poprzez wykorzystanie konta „przychody przyszłych 
okresów” (wykazywanego w bilansie Spółki, w pasywach). Pozostałe prowizje / opłaty naliczane od wartości salda 
udzielonej pożyczki w danym okresie (Spółka stosuje rozliczenia w cyklach miesięcznych) odnoszone są od razu w 
saldo przychodów z tytułu pożyczek za ten okres. 
 
Przychody z tytułu leasingu netto 
Na przychody z leasingu wykazane w danym okresie sprawozdawczym składa się suma wartości netto wystawionych 
w danym okresie faktur uwzględniając poniższe zastrzeżenie. Faktury obejmują wartość naliczonych opłat / prowizji 
od wartości udzielonego leasingu w danym okresie oraz w okresach wcześniejszych. Prowizje / opłaty pobrane z góry 
(w momencie udzielenie leasingu) są rozliczane (tzn. odnoszone w przychody danego okresu) międzyokresowo, tj. 
wraz z upływem okresu trwania umowy, poprzez wykorzystanie konta „przychody przyszłych okresów” 
(wykazywanego w bilansie Spółki, w pasywach). Pozostałe prowizje / opłaty naliczane od wartości salda udzielonego 
leasingu w danym okresie (Spółka stosuje rozliczenia w cyklach miesięcznych) odnoszone są od razu w saldo 
przychodów z tytułu leasingu netto za ten okres. 
 

Strategia Grupy Emitenta 

Dotychczasowym, głównym celem Pragma Faktoring był rozwój szybko rotującego, zdywersyfikowanego portfela 
wierzytelności faktoringowych. Emitent w dalszym ciągu będzie koncentrować swoje działania na finansowaniu 
podmiotów z segmentu MSP, kładąc coraz większy nacisk na wykorzystanie nowoczesnych produktów i kanałów 
dystrybucji. Celem Spółki jest stać się partnerem pierwszego wyboru dla każdego mikro i małego przedsiębiorcy oraz 
specjalistycznym partnerem średniej wielkości przedsiębiorcy, oferującym unikalne, uszyte na miarę jego potrzeb 
produkty, uzupełniające finansowanie z sektora bankowego. Kluczowym kierunkiem rozwój Emitenta w najbliższych 
latach będzie sprzedaż produktów mikro- i nano-faktoringu poprzez własną platformę internetową PragmaGo. 
Ważnym pozostanie również dotychczasowy portfel produktów Spółki realizowany w eksperckim modelu 
strukturyzowania transakcji pod indywidualne potrzeby klienta, stanowiącym uzupełnienie finansowania 
bankowego. Spółka nie wyklucza rozpoczęcia starań o pozyskanie koinwestora, który zapewni tanie finansowanie 
dłużne, pozwalające zmniejszyć koszty finansowe i zwiększyć tym samym rentowność, a także umożliwi znaczące 
zwiększenie skali działalności faktoringowej. 
Emitent dąży do dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania prowadzonej działalności, w tym zwiększenia udziału 
finansowania bankowego (kredytów bankowych) w miejsce finansowania obligacyjnego oraz, w mniejszej skali, 
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pozyskanie finansowania pozabilansowego. Docelowo, w perspektywie ogłoszonej przez Emitenta strategii na lata 
2017-2020, Emitent będzie dążył do ograniczenia udziału finansowania obligacyjnego do poziomu ok. 50% 
posiadanego zadłużenia oprocentowanego. W tym celu prowadzone są obecnie rozmowy zarówno z instytucjami 
bankowymi, jak i podmiotami niebankowymi wyspecjalizowanymi w finansowaniu spółek faktoringowych. W 
każdym przypadku możliwość uruchomienia nowego źródła finansowania będzie uzależniona od dostępności 
aktywów, które będą stanowić jego zabezpieczenie. Chodzi zarówno o wierzytelności Emitenta, które stanowią 
zabezpieczenie istniejących już obligacji (i możliwość ich uwolnienia), jak również przyszłe wierzytelności, które będą 
pozyskiwane w toku dalszego rozwoju prowadzonej działalności. Elementem realizacji strategii Emitenta w zakresie 
opisanej wyżej dywersyfikacji źródeł finansowania działalności jest m.in. rozpoczęta w dniu 6 czerwca 2018 roku 
współpraca z zagranicznym podmiotem specjalizującym się w kredytowaniu spółek z branży finansowania sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółką celową (spoza Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Grupy Kapitałowej 
Gwaranta) w zakresie świadczenia przez Emitenta usług zarządzania portfelem faktoringowym dla ww. spółki 
celowej. Przedmiotowa współpraca nie obciąża bilansu Emitenta długiem, a jednocześnie pozwoli Emitentowi 
zwiększyć skalę działalności i generowane wyniki finansowe (szczegółowy opis przedmiotowej współpracy został 
opisany w punkcie powyżej zatytułowanym „Faktoring w modelu serwiserskim”). 
 

Realizacja strategii Grupy Emitenta 

Strategia Grupy Emitenta do 2017 roku skupiała się na rozwoju klasycznego modelu świadczenia usług 
faktoringowych (tj. opisanego wyżej faktoringu klasycznego i faktoringu uproszczonego).  W jej ramach Emitent dążył 
do poprawy rotacji i dywersyfikacji pracującego portfela. Cel ten udało się osiągnąć m.in. dzięki skupieniu w Zarządzie 
Spółki wszystkich kluczowych kompetencji potrzebnych dla realizacji opisywanego modelu działalności (tj. 
kompetencji w zakresie finansowania działalności, sprzedaży klasycznych produktów i usług, obsługi procesów 
wewnętrznych oraz w zakresie zarządzania ryzykiem). Dotychczasowa strategia była realizowana przez Zarząd 
Emitenta w pięcioosobowym składzie. Nowa strategia Spółki na lata 2017-2020, której kluczowym kierunkiem 
rozwoju jest sprzedaż nowoczesnych produktów mikro- i nano-faktoringu poprzez własną platformę internetową 
PragmaGo wymaga zmiany formuły zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta. Zdobyte przez lata doświadczenie oraz 
wypracowane procedury stanowią silną podstawę do dalszego rozwoju Spółki, zgodnego z nową strategią. 
Optymalne wykorzystanie j wskazanych kompetencji będzie możliwe poprzez przeniesie ich z poziomu Zarządu na 
poziom kierowniczy poszczególnych działów Spółki. Realizacja nowej strategii Emitenta wymaga przede wszystkim 
uwypuklenia i koncentracji na kompetencjach Zarządu w zakresie rozwoju nowoczesnych produktów faktoringowych 
(mikro- i nano-faktoring), automatyzacji procesów i obsługi online. Nowa strategia wymaga uproszczenia procesów 
decyzyjnych na poziomie Zarządu oraz ograniczenia kosztów jego funkcjonowania. Wychodząc naprzeciw tym 
wyzwaniom, Rada Nadzorcza Emitenta ograniczyła skład Zarządu Spółki do dwóch osób. Począwszy od 1 lipca 2018 
roku funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Tomasz Boduszek, który w nowej kadencji odpowiedzialny jest za 
sprawozdawczość finansową, relacje inwestorskie, finansowanie działalności oraz dział ryzyka i windykacji. Pan 
Daniel Mączyński Wiceprezes Zarządu jest odpowiedzialny za produkty, ich sprzedaż oraz dział operacyjny. Odwołani 
członkowie Zarządu Emitenta pozostali w Spółce i są odpowiedzialni za wybrane obszary jej działalności z poziomu 
kierowniczego. Dotychczasowi członkowie Zarządu także stanowią silne wsparcie dla działalności Spółki w segmencie 
faktoringu klasycznego, który, zgodnie z nową strategią, będzie realizowany w eksperckim modelu strukturyzowania 
transakcji pod indywidualne potrzeby klienta, stanowiąc uzupełnienie nowoczesnego portfela produktowego 
(mikro- i nano-faktoringu). 
 

Przewagi konkurencyjne 

Spółka kieruje swoją ofertę do podmiotów z sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw), które wykazują duże 
zapotrzebowanie na alternatywne wobec bankowych źródła finansowania działalności gospodarczej. 
Wyspecjalizowane know-how, wysoki poziom kapitałów własnych oraz możliwość zastosowania dźwigni finansowej 
w połączeniu z działaniami marketingowymi mającymi na celu wzmocnienie rozpoznawalności marki oraz 
identyfikację konkurencyjnej oferty Spółki, ma na celu zwiększenie portfela klientów, wartości finansowanych 
należności i wyników finansowych w kolejnych okresach. Spółka plasuje swoje usługi w niszy rynkowej pomiędzy 
dużymi faktorami bankowymi (mając w stosunku do nich znacznie elastyczniejsze, bardziej przyjazne klientowi 
produkty i szybszy proces decyzyjny) a mniejszymi faktorami (mając w stosunku do nich znacznie korzystniejsze dla 
klientów ceny usług i oferując nowocześniejsze produkty). Ponadto, dzięki bliskiej współpracy z Pragma Inkaso S.A. 
Spółka posiada także dostęp do wyspecjalizowanego know-how w zakresie windykacji wysokonominałowych 
wierzytelności biznesowych w przypadku braku uregulowania należności przez płatnika. Na życzenie klienta stosuje 
wówczas procedury windykacyjne w przeciwieństwie do większości konkurentów, którzy korzystają automatycznie 
z roszczenia regresowego wobec faktoranta. 
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Metodologia wyceny wierzytelności faktoringowych i pożyczkowych 

Aktywa finansowe są wyceniane w bilansie Emitenta według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej 
stopy procentowej. Spółka stosuje uproszczone metody wyceny aktywów finansowych wycenianych według 
zamortyzowanego kosztu, jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. 
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w odniesieniu, do których Emitent stosuje 
uproszczenia, wyceniane są w momencie początkowego ujęcia i w okresie po początkowym ujęciu (w tym na dzień 
bilansowy) w łącznej kwocie wymagającej zapłaty. Metoda uproszczona polega na liniowym rozliczaniu opłat za 
korzystanie z kapitału i prowizji pobieranych z góry, z zastosowaniem rachunku odsetek prostych. Odsetki proste są 
obliczane od kapitału proporcjonalnie do okresu oprocentowania, a uzyskane odsetki nie powiększają początkowej 
kwoty kapitału. 
Wszystkie wierzytelności faktoringowe i pożyczki wykazane w bilansie Emitenta na koniec 2017 roku zostały 
wycenione według uproszczonej metody wyceny według zamortyzowanego kosztu. 
Spółka dokonuje w trakcie danego roku co kwartał stałego zbiorczego odpisywania wartości portfela faktoringowego 
i pożyczek w ustalonej procentowej wysokości kwot wypłaconych klientom w danym okresie w ramach dokonanych 
transakcji; odpis zbiorczy za dany okres jest pomniejszany o odpisy dokonane w tym okresie na zindywidualizowane 
transakcje, a w przypadku kiedy suma zindywidualizowanych odpisów jest wyższa nie jest dokonywany. Na koniec 
roku odpis zbiorczy jest odwracany. 
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów 
finansowych lub grupy aktywów finansowych (w tym wierzytelności faktoringowych i pożyczek). Jeśli istnieją 
obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości danego składnika aktywów, to Spółka ujmuje w rachunku zysków 
i strat odpis aktualizujący w kwocie różnicy pomiędzy jego dotychczasową wartością bilansową, a aktualną, bieżącą 
wartością oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych z tego aktywa. 
 
Analiza aktywów finansowych Spółki 
Na dzień 31 grudnia 2017 r. Emitent posiadał skonsolidowane aktywa finansowe o łącznej wartości bilansowej 147,9 
mln zł.  
 
Skonsolidowane aktywa finansowe Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r. 

dane w tys. PLN 31 grudnia 2017 r. 

Faktoring 92 645 

Pożyczki 24 592 

Leasing 28 610 

Obligacje 2 085 

Razem 147 932 

Źródło: Emitent 

 
W opinii Emitenta, wartość bilansowa na koniec grudnia 2017 roku najlepiej odzwierciedlała maksymalne narażenie 
Emitenta na ryzyko kredytowe w zakresie posiadanych aktywów finansowych. 
Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość nieprzeterminowanych aktywów finansowych Emitenta wynosiła 107,8 mln zł 
(dane skonsolidowane), tj. 72,9% łącznej wartości skonsolidowanych aktywów finansowych Emitenta. Emitent 
zarządza jakością kredytową nabywanych aktywów finansowych poprzez (i) szczegółową weryfikację potencjalnych 
klientów jeszcze na etapie przedtransakcyjnym (dokonuje analizy sytuacji finansowej oraz powiązań gospodarczych, 
weryfikuje historię finansową w kilku niezależnych wywiadowniach gospodarczych, sprawdza ratingi 
ubezpieczeniowe oraz dokonuje analizy pod kątem potencjalnych nadużyć finansowych), (ii) prowadzenie 
sformalizowanego proces podejmowania decyzji kredytowej, (iii) szczegółową analizę prawną kontraktów, które są 
podstawą nabywanych aktywów, (iii) ubezpieczanie nabywanych aktywów (w 2017 roku ponad połowa 
sfinansowanych faktur została ubezpieczona przez Emitenta), (iv) zabezpieczanie nabywanych aktywów (opis 
stosowanych przez Emitenta zabezpieczeń znajduje się w dalszej części niniejszego punktu), (v) stały monitoring 
sytuacji gospodarczej i finansowej klientów, wierzytelności oraz sektora, którego dotyczy dana wierzytelność 
podczas całego okresu trwania umowy. Ponadto, bezpieczeństwo posiadanych przez Emitenta aktywów finansowych 
poprawia rosnąca ich dywersyfikacja (malejąca wartość sfinansowanych wierzytelności przypadająca na 
pojedynczego klienta) oraz wysoka rotacja posiadanego portfela. Jak prezentuje poniższa tabela 57% 
nieprzeterminowanych aktywów finansowych na 31 grudnia 2017 roku posiadała termin wymagalności nie dłuższy 
niż 3 miesiące, a zaledwie 16% opisywanych aktywów była wymagalna w okresie powyżej roku. 
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Analiza wiekowa nieprzeterminowanych skonsolidowanych aktywów finansowych Spółki na dzień 31 grudnia 
2017 r. 

dane w tys. PLN 

Termin wymagalności 

Do 30 dni 30 – 90 dni 90 – 365 dni 1 - 3 lat 3-5 lat 
powyżej 5 

lat 
Razem 

Faktoring 34 174 21 250 4 949 0 0 0 60 374 

Pożyczki 2 354 480 14 354 251 0 0 17 438 

Leasing 961 1 799 8 502 15 762 875 0 27 899 

Obligacje 0 0 2 085 0 0 0 2 085 

Razem 37 489 23 530 29 890 16 013 875 0 107 796 

Źródło: Emitent 

 
Aktywa finansowe, których przeterminowanie wynosiło 30 dni i więcej (lecz co do których nie nastąpiła utrata 
wartości) stanowiły na koniec 2017 roku 14,8% wszystkich posiadanych przez Emitenta aktywów finansowych. 
Szczegółową analizę wiekową aktywów finansowych Emitenta przedstawia poniższa tabela. Wszystkie 
przeterminowane aktywa finansowe przestawione w poniższej tabeli były weryfikowane co do ewentualnego 
wystąpienia utraty wartości przez audytora Spółki podczas przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego 
za 2017 rok. 
 
Analiza wiekowa przeterminowanych skonsolidowanych aktywów finansowych Spółki na dzień 31 grudnia  
2017 r. 

dane w tys. PLN 
Nieprzeterminowa

ne 

Przeterminowane 

Razem 
Do 30 dni 

30 – 90 

dni 

90 – 180 

dni 

180-365 

dni 

powyżej 

365 dni 
Razem 

Faktoring 60 373 16 487 6 046 3 870 4 246 1 622 32 272 92 645 

Pożyczki 17 438 1 102 432 2 002 622 2 997 7 154 24 592 

Leasing 27 899 174 537 0 0 0 711 28 610 

Obligacje 2 085 0 0 0 0 0 0 2 085 

Razem 107 796 17 762 7 015 5 872 4 868 4 619 40 136 147 932 

Źródło: Emitent 

 
Emitent stosuje szereg instrumentów w celu zabezpieczenia posiadanych aktywów finansowych i minimalizowania 
związanego z nimi ryzyka kredytowego. Aktywa finansowe (w tym nieprzeterminowane i przeterminowane) są w 
szczególności zabezpieczone poprzez: 

 hipoteki i przewłaszczenia nieruchomości gdzie wartość zbywcza nieruchomości jest wyższa niż saldo danej 
należności, 

 zastawy i przewłaszczenia na ruchomościach, przede wszystkim na środkach transportu, 

 poręczenia osobowe osób, których stan majątku jest oceniany w momencie udzielania poręczenia na 
podstawie złożonych oświadczeń majątkowych, 

 cesji wierzytelności, 

 ubezpieczenia należności w TU Atradius i Euler Hermes, 

 zabezpieczenie kwoty gotówki w depozycie sądowym w efekcie przeprowadzenia sądowego postępowania 
zabezpieczającego, oraz 

 własność przedmiotu leasingu w przypadku aktywów wyleasingowanych. 

Z uwagi na specyfikę działalności Emitenta nie należy łączyć wystąpienia przeterminowania (w szczególności 
przeterminowania na poziomie od kilkudziesięciu do 180 dni) wybranych aktywów finansowych wprost z 
przesłankami utraty ich wartości, gdyż w przeciwieństwie do banków Spółka nie korzysta z sądowego nakazu zapłaty 
(oraz oświadczeń notarialnych o poddaniu się egzekucji), tym samym jej cykl windykacji jest wydłużony w stosunku 
do np. podmiotów bankowych (które zasadniczo korzystają z możliwości potrącania środków zgromadzonych na 
rachunku bankowym, a następnie mają przyspieszoną ścieżkę uzyskania tytułu wykonawczego uprawniającego do 
egzekucji). Spółka rozpoczyna działania windykacyjne około 45-60 dnia przeterminowania danego aktywa 
finansowego, wcześniej prowadząc działania polubowne wobec dłużnika. Po rozpoczęciu działań windykacyjnych 
Spółka musi uzyskać nakaz zapłaty (proces ten trwa od kilku do kilkunastu tygodni), następnie nakaz musi się 
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uprawomocnić (proces ten trwa od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy w zależności od reakcji dłużnika) i dopiero 
wówczas Spółka może przystąpić do egzekucji.  
Na koniec 2017 roku Emitent dokonał odpisów aktualizujących wartość posiadanych aktywów finansowych na łączną 
kwotę 3,2 mln zł. Aktywa finansowe są wykazywane w bilansie Spółki w wartościach netto, tj. według wartości brutto 
pomniejszonej o dokonane odpisy w danym okresie. Poniższa tabela przestawia szczegółowe dane dotyczące 
aktywów z utratą wartości na koniec opisywanego okresu. 
 
Analiza wiekowa skonsolidowanych aktywów finansowych Spółki, w przypadku których wykazano utratę wartości 
na dzień 31 grudnia 2017 r. 

dane w tys. PLN 

Przeterminowane 

Do 30 dni 30 – 90 dni 90 – 180 dni 180-365 dni 
powyżej 365 

dni 
Razem 

Faktoring 0 0 0 0 2 066 2 066 

Pożyczki 0 0 24 2 811 836 

Leasing 0 356 0 0 0 356 

Obligacje 0 0 0 0 0 0 

Razem 0 356 24 2 2 877 3 258 

Źródło: Emitent 

 

Analiza wiekowa zobowiązań finansowych Spółki 

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Emitent posiadał skonsolidowane zobowiązania finansowe o łącznej wartości bilansowej 
121,6 mln zł.  
 
Analiza wiekowa skonsolidowanych zobowiązań finansowych Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r. 

dane w tys. PLN 

Termin wymagalności 

Do 30 dni 30 – 90 dni 90 – 365 dni 1 - 3 lat 3-5 lat 
powyżej 5 

lat 
Razem 

Kredyty i pożyczki 0 0 28 197 0 0 0 28 197 

Obligacje 148 436 0 61 154 30 162 0 91 900 

Leasing 22 45 204 601 663 0 1 536 

Razem 170 481 28 401 61 755 30 826 0 121 632 

Źródło: Emitent 

GWARANT 

Gwarant świadczy usługi zarządzania wierzytelnościami powstałymi głównie w obrocie gospodarczym (segment B2B) 
oraz w mniejszej skali wierzytelnościami detalicznymi (segment B2C). Działalność Gwaranta jest prowadzona 
wyłącznie na terenie Polski. Poniższa tabela prezentuje wielkość przychodów Gwaranta z poszczególnych źródeł 
(dane jednostkowe za 2017 rok). 

Źródła przychodów Gwaranta 

dane w tys. PLN 2017 

Przychody ze sprzedaży netto ogółem 10 679 

Przychody z zarządzania funduszami 5 009 

Przychody z tytułu windykacji na zlecenie netto 2 269 

Pozostałe przychody 1 300 

Przychody z tytułu faktoringu netto 746 

Przychody z tytułu zakupionych wierzytelności netto 476 

Przychody ze sprzedaży pozostałych usług finansowych 624 

Przychody z tytułu pożyczek 254 

Źródło: Gwarant 
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W związku z nowelizacją Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o 
zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2018.1104), w tym w szczególności zawartą w 
niej regulacją dotyczącą skrócenia terminu przedawnienia wierzytelności, Gwarant oraz spółki należące do jego 
grupy kapitałowej dokonały przeglądu posiadanych przez siebie aktywów według stanu na dzień 30 września 2018 
roku i stwierdziły, że z wyjątkiem Pragma 1 FIZ NFS, nie posiadają wierzytelności, które na skutek nowej regulacji 
uległyby wcześniejszemu przedawnieniu. W portfelu Pragma 1 FIZ NFS znajdują się wierzytelności, które mogą ulec 
przedawnieniu po wejściu w życie nowelizacji o ile nie zostaną podjęte działania mające na celu przerwanie biegu 
przedawnienia (np. wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie posiadanego tytułu wykonawczego). 
Wartość nominalna przedmiotowych wierzytelności wynosi 13 137 000 zł, a wartość bilansowa zero zł (Pragma 1 FIZ 
NFS nie prognozuje przepływów pieniężnych z tych aktywów), tym samym wejście w życie opisanej wyżej nowelizacji 
nie będzie miało wpływu na posiadane przez Gwaranta i jego grupę kapitałową aktywa bilansowe. 

Poniżej przedstawiono rodzaje usług świadczonych przez Gwaranta.  

Usługi serwisera (zarządzanie funduszami) 

W maju 2013 roku Pragma Inkaso otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie 
wierzytelnościami sekurytyzowanymi. Zezwolenie to otworzyło przed Gwarantem możliwość serwisowania portfeli 
wierzytelności nabywanych przez fundusze sekurytyzacyjne z wykorzystaniem zdobytego w poprzednich latach 
doświadczenia w zarządzaniu wierzytelnościami biznesowymi.  

Pragma Inkaso buduje swoje przewagi konkurencyjne przede wszystkim poprzez specjalizację w zarządzaniu 
wierzytelnościami z segmentu biznesowego (B2B), w którym posiada już istotną pozycję, ma nawiązane relacje ze 
wszystkimi bankami komercyjnymi w Polsce i jest zapraszana do wszystkich przetargów. Wycena nabywanych 
portfeli korporacyjnych znacznie się różni od wycen portfeli konsumenckich, na etapie due diligence dostępne są 
dane wszystkich dłużników, którzy są weryfikowani indywidualnie, szczegółowo bada się i wycenia zabezpieczenia, 
w przypadku nieruchomości wiąże się to z wizjami lokalnymi, określeniem potencjału zbywczego oraz badaniem 
ryzyk prawnych hipotek. Na etapie windykacji wierzytelności korporacyjnych wymagana jest wysoka specjalizacja w 
zakresie obrotu gospodarczego, postępowania egzekucyjnego i poszukiwania majątku. W pierwszym etapie po 
wygranym przetargu Pragma Inkaso koncentruje się przede wszystkim na windykacji polubownej. Od dnia nabycia 
wierzytelności budowany jest portfel ugód zapewniających stabilny długoterminowy cash flow dla danego funduszu. 
Dopiero w następny etapie podejmowane są selektywne działania na drodze egzekucyjnej.  

Obecnie Pragma Inkaso świadczy usługi zarządzania aktywami dla trzech funduszy sekurytyzacyjnych: 

1. Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Oprócz roli 
zarządzającego, Pragma Inkaso posiada w funduszu większościowy pakiet certyfikatów inwestycyjnych 
(176 776 z wszystkich 275 232, tj. 64%), którego wartość na koniec września 2018 r. wynosiła 20,4 mln zł. 
Pragma Inkaso gwarantuje ponadto stopę zwrotu na poziomie 6,0% w skali roku dla pozostałych posiadaczy 
certyfikatów inwestycyjnych funduszu. 

2. Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty 

3. Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty.  

Na koniec września 2018 roku Pragma Inkaso posiadała certyfikaty inwestycyjne funduszu Bonus 2 i Bonus 3 o 
wartości odpowiednio 6,7 mln zł i 5,2 mln zł. W przypadku obu funduszy spółka gwarantuje minimalną stopę zwrotu 
w skali roku na poziomie 5,0%. 

Szczegółowe informacje o liczbie posiadanych przez Emitenta certyfikatów inwestycyjnych poszczególnych funduszy 
sekurytyzacyjnych znajdują się w Części III punkt 7.1. niniejszego Prospektu. 

Zarządzane przez Gwaranta fundusze sekurytyzacyjne nabyły pierwszy portfel wierzytelności korporacyjnych w 
kwietniu 2014 roku, od tego czasu do końca września 2018 r. ww. fundusze nabyły portfele wierzytelności o łącznej 
wartości nominalnej 1,7 mld zł za cenę 116,5 mln zł. Na koniec września 2018 r. wartość aktywów pod zarządzaniem 
Pragma Inkaso zgromadzona w ww. funduszach Pragma 1, Bonus 2 i Bonus 3 wynosiła 96,4 mln zł. 

Windykacja na zlecenie 

Drugim największym źródłem przychodów Gwaranta jest windykacja wierzytelności korporacyjnych na zlecenie 
klientów, która odbywa się na podstawie umowy powierniczego przelewu wierzytelności (podstawą formalną 
działań Gwaranta jest cesja wierzytelności, oraz w mniejszym zakresie, na podstawie umowy upoważnienia 
inkasowego (podstawą formalną działań Gwaranta jest pełnomocnictwo klienta). 
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Wynagrodzeniem z tytułu realizacji usługi windykacji na zlecenie jest prowizja należna od kwot, które spłacił dłużnik 
na poczet należności głównych na zasadzie „no collection – no fee” oraz, w większości przypadków, całość odsetek 
z tytułu opóźnienia w zapłacie. W ramach realizacji tej usługi Gwarant podejmuje działania zmierzające do 
odzyskania wierzytelności kolejno na drodze: polubownej, sądowej i komorniczej. Skuteczność działań jest 
uwarunkowana ich intensywnością, wiedzą z zakresu prawa, ekonomii i psychologii oraz umiejętnością 
przeprowadzenia szczegółowego wywiadu gospodarczego. Umiejętności wywiadowcze oraz elastyczność działania 
stanowią o przewadze konkurencyjnej Gwaranta. Ważnym elementem usługi windykacji na zlecenie jest stosowane 
w jej ramach zaliczkowe finansowanie wierzytelności, które zostały przekazane Gwarantowi przez klientów. Polega 
ono na wypłaceniu klientowi z góry części (od 20 do 100%) kwoty, jaka będzie mu należna w razie odzyskania 
należności, przy czym wypłata następuje dopiero po weryfikacji bezsporności wierzytelności oraz dokonaniu z 
dłużnikiem wstępnych ustaleń co do harmonogramu spłat. Opcja zaliczkowania jest jednym z elementów 
stanowiących o przewadze konkurencyjnej Emitenta w negocjacjach z potencjalnymi klientami, którzy zazwyczaj 
decydują się na podjęcie współpracy z Gwarantem, pomimo iż oferty konkurentów mogą być korzystniejsze 
finansowo. Często stosowaną opcją jest obejmowanie zaliczkowym finansowaniem całych pakietów należności.  

Faktoring oraz pozostałe źródła przychodów 

Faktoring świadczony przez Gwaranta dotyczy wierzytelności wymagalnych. Przed transakcją dochodzi do 
porozumienia między faktorem (Gwarantem), wierzycielem i dłużnikiem co do trybu spłat danej wierzytelności, 
Gwarant nabywa wierzytelność z regresem do wierzyciela, a dłużnik podpisuje ugodę.  

Kategoria pozostałych przychodów wykazywana przez Gwaranta w sprawozdaniach finansowych dotyczy przede 
wszystkim przychodów z pośrednictwa sprzedaży usług świadczonych przez Gwaranta, udzielonych przez Gwaranta 
poręczeń oraz przychodów z najmu powierzchni biurowych. 

Działalność spółek z Grupy Gwaranta 

Poza główną działalnością Gwaranta opisaną powyżej i prowadzoną za pośrednictwem spółki Pragma Inkaso S.A., 
Gwarant posiada także kontrolne pakiety udziałów, akcji lub certyfikatów w podmiotach zależnych. Opis działalności 
podmiotów zależnych Gwaranta został przedstawiony w tabeli poniżej. 

Lp. Nazwa podmiotu 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

Opis działalności 

1. Pragma Faktoring S.A. 87,04% 
Opis spółki oraz jej działalności znajduje się w pkt 6.1.1, ppkt. 

EMITENT Prospektu 

2. 

Pragma Adwokaci 

Bukowska Celary 

Feder Sp. kom. 

Gwarant 

posiada 

85,00% 

udziału w 

zysku 

Kancelaria adwokacka, której trzon specjalizacji stanowi 

kompleksowa obsługa prawna wierzytelności sektora 

finansowego (kredyty, faktoring), ze szczególnym 

uwzględnieniem wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie. 

Kancelarię tworzy szeroki zespół ponad 20 wyspecjalizowanych 

prawników, w tym adwokatów, radców prawnych, a także 

aplikantów adwokackich z wieloletnim, unikatowym 

doświadczeniem w dochodzeniu roszczeń. 

Kancelaria obsługuje spółki z Grupy Gwarant oraz klientów 

zewnętrznych. 

3. 

Pragma 1 Fundusz 

Inwestycyjny 

Zamknięty 

Niestandaryzowany 

Fundusz 

Sekurytyzacyjny 

64,23% 

Działalność funduszu polega na nabywaniu portfeli 

wierzytelności biznesowych (małych i średnich 

przedsiębiorstw) pochodzących w głównej mierze z sektora 

bankowego, które są następnie serwisowane przez Gwaranta. 

Na koniec września 2018 roku wartość aktywów netto funduszu 

wynosiła 32,3 mln zł. Fundusz od rozpoczęcia swojej 

działalności w 2013 roku do końca września 2018 roku nabył 

portfele wierzytelności łącznie za kwotę 48,6 mln zł. 
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Strategia Gwaranta 

Gwarant rozpoczął w czerwcu 2017 roku prace związane z określeniem celów strategicznych na najbliższych kilka lat 
i przyjął w tym zakresie wstępne założenia. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Gwarant nie opracował jeszcze 
ostatecznej wersji strategii.  

Zarząd Gwaranta będzie dążył do zmiany struktury grupy kapitałowej Pragma Inkaso, która spowoduje, że działalność 
w zakresie serwisowania funduszy sekurytyzacyjnych i windykacji nie będzie odbywała się tak jak obecnie w spółce, 
która jest jednocześnie holderem (właścicielem) akcji spółek zależnych (w szczególności akcji Pragma Faktoring), lecz 
by prowadziła ją typowo operacyjna spółka serwiserska. Celem strategicznym będzie przygotowywanie wyżej 
opisanej spółki serwiserskiej do potencjalnego znaczącego wzrostu rynku zakupów portfeli bankowych 
wierzytelności biznesowych.  

Niezależnie od powyższych działań, Zarząd Pragma Inkaso dokona przeglądu opcji strategicznych dla segmentu 
serwisowania funduszy sekurytyzacyjnych i windykacji, w szczególności w zakresie dokonania dokapitalizowania tego 
segmentu, pozyskania zewnętrznego inwestora finansowego lub branżowego, połączenia z innym podmiotem, 
dokonania przejęć innych podmiotów, sprzedaży lub rozwoju organicznego w oparciu o już posiadane zasoby. 

Analiza aktywów finansowych Gwaranta 
Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gwarant posiadał skonsolidowane aktywa finansowe o łącznej wartości bilansowej 191,6 
mln zł.  
 
Skonsolidowane aktywa finansowe Gwaranta na dzień 31 grudnia 2017 r. 

dane w tys. PLN 31 grudnia 2017 r. 

Faktoring 94 269 

Pożyczki 17 925 

Leasing 28 610 

Wierzytelności nabyte 50 787 

Razem 191 592 

Źródło: Gwarant 

 
W opinii Gwaranta, wartość bilansowa na koniec grudnia 2017 roku najlepiej odzwierciedlała maksymalne narażenie 
Gwaranta na ryzyko kredytowe w zakresie posiadanych aktywów finansowych. 
 
Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość nieprzeterminowanych aktywów finansowych Gwaranta wynosiła 98,1mln zł 
(dane skonsolidowane), tj. 51,3% łącznej wartości skonsolidowanych aktywów finansowych Gwaranta.  
 
Analiza wiekowa nieprzeterminowanych skonsolidowanych aktywów finansowych Gwaranta na dzień 31 grudnia 
2017 r. 

dane w tys. PLN 

Termin wymagalności 

Do 30 dni 30 – 90 dni 90 – 365 dni 1 - 3 lat 3-5 lat 
powyżej 5 

lat 
Razem 

Faktoring 34 176 21 250 4 949 0 0 0 60 375 

Pożyczki 2 411 480 6 778 251 0 0 9 920 

Leasing 961 1 799 8 502 15 762 875 0 27 899 

Wierzytelności nabyte 0 0 0 0 0 0 0 

Razem 37 548 23 529 20 229 16 013 875 0 98 194 

Źródło: Gwarant 

 
Aktywa finansowe, których przeterminowanie wynosiło 30 dni i więcej (lecz co do których nie nastąpiła utrata 
wartości) stanowiły na koniec 2017 roku 48,7% wszystkich posiadanych przez Gwaranta aktywów finansowych. 
Szczegółową analizę wiekową aktywów finansowych Gwaranta przedstawia poniższa tabela. Wszystkie 
przeterminowane aktywa finansowe przestawione w poniższej tabeli były weryfikowane co do ewentualnego 
wystąpienia utraty wartości przez audytora Spółki podczas przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego 
za 2017 rok.  
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Analiza wiekowa przeterminowanych skonsolidowanych aktywów finansowych Gwaranta na dzień 31 grudnia  
2017 r. 

dane w tys. PLN Nieprzeterminowane 

Przeterminowane 

Razem Do 30 

dni 

30 – 90 

dni 

90 – 

180 dni 

180-365 

dni 

powyżej 

365 dni 
Razem 

Faktoring 60 375 16 511 6 046 3 870 4 329 3 138 33 895 94 270 

Pożyczki 9 920 1 102 432 2 002 622 3 847 8 005 17 925 

Leasing 27 899 174 537 0 0 0 711 28 610 

Wierzytelności nabyte 0 0 0 316 116 50 356 50 787 50 787 

Razem 98 194 17 787 7 015 6 188 5 067 57 341 93 398 191 592 

Źródło: Gwarant 

 
Do końca 2017 roku Gwarant dokonał odpisów aktualizujących wartość posiadanych aktywów finansowych na łączną 
kwotę 16,8 mln zł. Aktywa finansowe są wykazywane w bilansie Spółki w wartościach netto, tj. według wartości 
brutto pomniejszonej o dokonane odpisy w danym okresie. Poniższa tabela przestawia szczegółowe dane dotyczące 
aktywów z utratą wartości na koniec opisywanego okresu. 
 
Analiza wiekowa skonsolidowanych aktywów finansowych Gwaranta, w przypadku których wykazano utratę 
wartości na dzień 31 grudnia 2017 r. 

dane w tys. PLN 

Przeterminowane 

Do 30 dni 30 – 90 dni 90 – 180 dni 180-365 dni 
powyżej 365 

dni 
Razem 

Faktoring 0 0 0 0 2 975 2 975 

Pożyczki 0 0 24 2 2 259 2 285 

Leasing 0 356 0 0 0 356 

Wierzytelności nabyte 0 0 0 0 11 157 11 157 

Razem 0 356 24 2 16 391 16 773 

Źródło: Gwarant 
 

Analiza wiekowa zobowiązań finansowych Gwaranta 
Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gwarant posiadał skonsolidowane zobowiązania finansowe o łącznej wartości bilansowej 
162,8 mln zł.  
 
Analiza wiekowa skonsolidowanych zobowiązań finansowych Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r. 

dane w tys. PLN 

Termin wymagalności 

Do 30 dni 30 – 90 dni 90 – 365 dni 1 - 3 lat 3-5 lat 
powyżej 5 

lat 
Razem 

Kredyty i pożyczki 42 48 35 181 18 727 434 127 54 559 

Obligacje 148 450 6 040 66 046 30 162 0 102 846 

Leasing 71 120 517 4 055 663 0 5 427 

Razem 262 618 41 739 88 828 31 259 127 162 832 

Źródło: Gwarant 

6.1.2. NOWE PRODUKTY LUB USŁUGI EMITENTA I GWARANTA 

EMITENT 

W okresie od początku roku 2016 do dnia zatwierdzenia Prospektu Grupa Emitenta wprowadziła do swojej oferty 
następujące nowe produkty lub usługi: 

Okres 01.01.2016 – 31.12.2016: 
W 2016 roku Grupa Kapitałowa Emitenta wprowadziła do swojej oferty następujące nowe usługi: 
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 Mikrofaktoring – finansowanie niewymagalnych należności klienta z limitem do 250 tys. zł (limit 
przypadający na pojedynczego faktoranta), realizowane m.in. za pośrednictwem internetowej platformy 
PragmaGo. 

 Mikroleasing – usługa realizowana za pośrednictwem spółki zależnej LeaseLink i dedykowana przede 
wszystkim przedsiębiorcom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw realizującym zakupy w ramach 
rynku e-commerce, 

 Usługi programistyczne dla sektora finansowego – realizowane za pośrednictwem spółki zależnej Mint 
Software. 

Okres 01.01.2017 – 31.12.2017: 
W 2017 roku Grupa Kapitałowa Emitenta wprowadziła do swojej oferty następujące nowe usługi: 

 Faktoring odwrotny – finansowanie zobowiązań klienta, wstąpienie w prawa wierzyciela, 

 Nanofaktoring - finansowanie niewymagalnych należności klienta z limitem do 50 tys. zł (limit przypadający 
na pojedynczego faktoranta) realizowane za pośrednictwem internetowej platformy PragmaGo. Od usługi 
mikrofaktoringu różni się przede wszystkim niższym limitem finansowania oraz brakiem konieczności 
podpisania stałej umowy współpracy. Od 9 marca 2018 r. wyżej opisany limit przypadający na pojedynczego 
faktoranta został zwiększony do kwoty 250 tys. zł. 

Okres 01.01.2018 – data zatwierdzenia Prospektu: 
W okresie od początku roku 2018 do dnia zatwierdzenia Prospektu Grupa Kapitałowa Emitenta nie wprowadziła do 
swojej oferty nowych produktów lub usług. 

GWARANT 

W okresie od początku roku 2016 do dnia zatwierdzenia Prospektu Grupa Gwaranta nie wprowadziła do swojej 
oferty nowych produktów lub usług. 

6.2. GŁÓWNE RYNKI, NA KTÓRYCH EMITENT I GWARANT PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ 

EMITENT 

Podstawowym rynkiem geograficznym Spółki jest terytorium Polski, a głównymi odbiorcami jej usług są podmioty z 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które poszukują alternatywnych źródeł finansowania (w stosunku do 
finansowania udziałowego i bankowego) w postaci faktoringu, pożyczek i leasingu.  

Rynek faktoringu 

Według EUF - Factoring and Commercial Finance (EUF) obrót faktoringowy w Polsce wyniósł w 2016 roku prawie 40 
mld Euro, co stanowiło zaledwie 2,6% rynku europejskiego, mimo tego zapewniając rodzimemu rynkowi ósmą 
pozycję w Europie. Największym rynkiem faktoringu w Europie jest Wielka Brytania z obrotem na poziomie ponad 
327 mld Euro w 2016 roku (ponad 8 krotnie więcej niż w Polsce), a w następnej kolejności rynek francuski i niemiecki 
z obrotem faktoringowym na poziomie odpowiednio 268 i 217 mld Euro.  

Kraje o największym udziale w europejskim rynku faktoringu  

  
Źródło: EUF, http://euf.eu.com/total-factoring.html 
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Średni udział obrotów faktoringowych w PKB (Produkcie Krajowym Brutto) dla 28 krajów europejskich ważony 
wielkością poszczególnych rynków faktoringu wynosił w 2016 roku 11,3% (7,6% średnia nieważona). Udział obrotów 
faktoringowych w PKB Polski w 2016 roku wyniósł według EUF 9,4%, tj. niecałe 2 punkty procentowe mniej niż 
opisana wyżej średnia ważona. Warto jednak zauważyć, że wartość opisywanego wskaźnika dla Polski jest najwyższa 
spośród krajów jej regionu, tj. Niemiec, Czech, Słowacji i Węgier. 

Udział obrotów faktoringowych w PKB w wybranych krajach europejskich 

  
Źródło: EUF, http://euf.eu.com/total-factoring.html 

 
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego wartość sfinansowanych faktur w 2016 r. przez 54 największych 
podmiotów prowadzących działalność faktoringową wyniosła 192,7 mld zł (wzrost o 16,6% w stosunku rocznym). 
Natomiast według Polskiego Związku Faktorów (PZF), który zrzesza 27 podmiotów branżowych, obrót faktoringowy 
w opisywanym okresie wyniósł 158,1 mld zł (wzrost o 17,7% w stosunku rocznym). Według PZF wartość obrotu 
faktoringowego w Polsce w 2017 roku wzrosła o kolejne 17,0% i osiągnęła poziom 185,0 mld zł. 
Wartość środków zaangażowanych w działalność faktoringową opisanych wyżej 54 podmiotów objętych badaniem 
przez GUS wyniosła na koniec 2016 r. 25,3 mld zł (wzrost o 20,2% w stosunku rocznym), z czego 70,2% przypadało 
na instytucje bankowe lub podmioty od nich bezpośrednio lub pośrednio zależne Oznacza to, że wartość wskaźnika 
sfinansowanych faktur w 2016 roku do wartości portfel faktoringowego na koniec tego okresu wyniosła 7,6x 
(wartość tego wskaźnika dla Emitenta wyniosła w roku 2016 6,2x, a w roku 2017 7,2x). 
Dla porównania, wartość kredytów bankowych (bilansowa wartość należności brutto) udzielonych 
przedsiębiorstwom wynosiła na koniec 2016 roku prawie 345 mld zł (ponad 13 krotnie więcej niż wartość środków 
zaangażowanych w obrót faktoringowy), a na koniec 2017 roku prawie 366 mld zł. Ponad 56% salda kredytów 
bankowych na koniec 2017 roku przypadało na sektor małych i średnich przedsiębiorstw. 

Rynek faktoringu w Polsce (podmioty zrzeszone w PZF) 

  
Źródło: PZF, http://www[kropka]faktoring.pl/analizy-i-statystyki 
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Według PZF, polski rynek faktoringu charakteryzował dynamiczny wzrost na przestrzeni ostatnich 10 lat. 
Średnioroczny wzrost (CAGR) obrotów faktoringowych w opisywanym okresie wyniósł prawie 26%. W samym 2017 
roku obroty faktoringowe wzrosły o 17% (podobnie jak w dwóch poprzednich latach). W 2017 roku 80% całkowitych 
obrotów generował faktoring krajowy, a 20% faktoring eksportowy. Liczba klientów faktoringowych osiągnęła 
poziom 9 026 w 2017 roku w porównaniu do 7 853 klientów w roku 2016 i tylko 1 608 klientów w 2007 roku. 

Średnie obroty faktoringowe wg. PZF 

  
 

Źródło: PZF, http://www[kropka]faktoring.pl/analizy-i-statystyki 

 
Średnia łączna wartość sfinansowanych faktur (przez podmioty zrzeszone w PZF) przypadająca na pojedynczego 
klienta faktoringowego wyniosła w 2017 roku rekordowe 20,5 mln zł (w porównaniu do 20,1 mln zł rok wcześniej i 
16,1 mln zł w 2008 roku). W przypadku średniego obrotu faktoringowego przypadającego na pojedynczego dłużnika, 
w 2017 roku można było zaobserwować wyraźny spadek opisywanej wartości, tj. do poziomu 0,7 mln zł w 
porównaniu do średniej na poziomie 0,9 mln zł w poprzednich kilku latach. 
 
Rynek faktoringu w Polsce zdominowany jest przez podmioty bezpośrednio i pośrednio powiązane z instytucjami 
bankowymi oraz przez same banki. W 2017 roku, dziesięć największych podmiotów faktoringowych zrzeszonych w 
PZF kontrolowało ponad 89% rynku. Wszystkie dziesięć podmiotów należało do grup bankowych. Według danych 
PZF udział rynkowy Pragma Faktoring szacowany jest na około 0,2%. Należy jednak podkreślić, że Emitent plasuje 
swoje usługi w niszy rynkowej pomiędzy dużymi faktorami bankowymi (mając w stosunku do nich znacznie 
elastyczniejsze, bardziej przyjazne klientowi produkty i szybszy proces decyzyjny) a mniejszymi faktorami (mając w 
stosunku do nich znacznie korzystniejsze dla klientów ceny usług i oferując nowocześniejsze produkty). 

10 największych firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (wartość sfinansowanych faktur 
w mld zł w 2017 r.) 

   
Źródło: PZF, http://www[kropka]faktoring.pl/analizy-i-statystyki 
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Rynek leasingu 

Według Związku Polskiego Leasingu, który zrzesza 29 największych firm leasingowych w Polsce oraz Polski Związek 
Wynajmu i Leasingu Pojazdów wartość łącznego portfela leasingowego wyniosła na koniec 2016 roku 119,3 mld zł 
w porównaniu do 105,1 mld zł rok wcześniej (wzrost o 13,5%). W całym 2017 roku firmy leasingowe sfinansowały 
aktywa o wartości prawie 68 mld zł (w tym w formie leasingu 57,9 mld zł, a w formie pożyczek niecałe 9,9 mld zł) w 
porównaniu do 58,6 mld zł w roku 2016 (wzrost o 15,7%). Około 71% sfinansowanych w 2017 roku aktywów 
stanowiły środki transportu, finansowanie maszyn i urządzeń stanowiło niewiele ponad 27% opisywanego rynku, 
pozostałe udziały przypadały na nieruchomości (1,3%) oraz kategorię „inne” (0,6%). 

Rynek leasingu w Polsce 

 
Źródło: ZPL, http://www[kropka]leasing.org.pl/pl/statystyki 

Według ZPL, polski rynek leasingu charakteryzował dynamiczny wzrost na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. 
Średnioroczny wzrost (CAGR) obrotów leasingowych (wartości sfinansowanych aktywów) w okresie ostatnich 10 lat 
wyniósł prawie 7,6%. Rynek leasingu w Polsce, podobnie jak rynek faktoringu, zdominowany jest przez podmioty 
bezpośrednio i pośrednio powiązane z instytucjami bankowymi. 10 największych podmiotów leasingowych 
działających w Polsce kontroluje ponad 65% rynku. 

10 największych firm leasingowych w Polsce (sfinansowane aktywa w mld zł w 2017 r.) 

  

 
Źródło: ZPL, http://www[kropka]leasing.org.pl/pl/statystyki 

W 2016 roku Grupa Kapitałowa Pragma Faktoring, za pośrednictwem swojej spółki zależnej Leaselink, rozpoczęła 
świadczenie usług w zakresie mikro leasingu dostarczane w procesie on-line. Usługi Leaselink są dedykowane przede 
wszystkim przedsiębiorcom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw realizującym zakupy w ramach rynku e-
commerce. Emitent w niewielkim stopniu konkuruje z innymi leasingodawcami w tradycyjnych kanałach dystrybucji 
skupiając się na wyżej opisanym kanale internetowym. Obok nowoczesnego kanału dystrybucji, Emitenta wyróżnia 
również segment rynku, do którego kieruje swoje usługi. Według przyjętych przez Leaselink założeń maksymalna 
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wartość wyleasingowanego, pojedynczego aktywa nie może przekroczyć 50 tys. zł, podczas gdy większość firm 
leasingowych zajmuje się finansowaniem transakcji o znacznie większej wartości. 

GWARANT 

Największy udział w przychodach ze sprzedaży Gwaranta mają przychody z zarzadzania funduszami 
sekurytyzacyjnymi. Gwarant zarządza obecnie jednym funduszem, w którym posiada większościowy pakiet 
certyfikatów inwestycyjnych oraz dwoma funduszami, w których większościowe udziały posiadają inwestorzy 
zewnętrzni. Wszystkie trzy fundusze koncentrują swoją działalność na zakupie, a następnie windykacji pakietów 
wierzytelności nabywanych od banków, tym samym kluczowa dla działalności Gwaranta jest sytuacja w sektorze 
bankowym, w tym dynamika akcji kredytowej oraz wartość wierzytelności bankowych przeznaczona do sprzedaży. 
Istotne znaczenie dla działalności Gwaranta ma również otoczenie makroekonomiczne oraz prawne, które 
determinują efektywność działań windykacyjnych spółki. 

Sytuacja w sektorze bankowym 

Dynamika akcji kredytowej 

Zgodnie z Raportem o stabilności systemu finansowego (NBP, grudzień 2017 r.) tendencje na rynku kredytowym nie 
wskazują na występowanie ryzyka nadmiernego wzrostu lub wielkości zadłużenia, wręcz przeciwnie, w ostatnich 
kwartałach obserwuje się zaostrzenie polityki kredytowej banków we wszystkich segmentach. Tempo wzrostu 
kredytów dla sektora niefinansowego (5,2% r/r na koniec czerwca 2017 r.) pozostawało nieznacznie wyższe od 
nominalnego tempa wzrostu PKB i według NBP nie stanowiło bariery dla rozwoju gospodarczego i zarazem nie 
tworzyło nierównowag zagrażających stabilności finansowej, w tym nadmiernego zadłużenia.  

Tendencje w ciągu ostatnich 2 lat nie zmieniły się istotnie pomimo znacznych zmian uwarunkowań polityki 
kredytowej banków. Przyrostowi akcji kredytowej w dalszym ciągu sprzyjały przede wszystkim otoczenie niskich stóp 
procentowych, stabilny wzrost gospodarczy i korzystna sytuacja na rynku pracy. W przeciwnym kierunku 
oddziaływały natomiast głównie czynniki regulacyjne oraz zmiany w otoczeniu prawnym, które wpływały na 
zaostrzanie przez banki polityki kredytowej – przede wszystkim wprowadzenie podatku od niektórych instytucji 
finansowych oraz likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego. 

Po załamaniu dynamiki akcji kredytowej w Polsce w połowie 2008 roku w wyniku ogólnoświatowego kryzysu 
finansowego spadek dynamiki wobec przedsiębiorstw trwał niemal nieprzerwanie do października 2010 roku, a w 
przypadku kredytów detalicznych aż do połowy 2013 roku.  

Rok 2011 i początek roku 2012 charakteryzował istotny wzrost akcji kredytowej wobec przedsiębiorstw, pozytywny 
trend został odwrócony w marcu 2012 roku i opisywana dynamika malała przez kolejne półtora roku. Od października 
2013 roku obserwowany jest ponowny, choć przeplatany korektami, wzrost dynamiki akcji kredytowej wobec 
przedsiębiorstw. W grudniu 2017 r. opisywana dynamika wyniosła 8,4% wobec 0,9% w październiku 2013 r. i średniej 
na poziomie 5,8% w opisywanym okresie (październik 2013 r. – grudzień 2017 r.). 

Od połowy 2013 r. do grudnia 2017 r. roczna dynamika akcji kredytowej wobec gospodarstw domowych 
utrzymywała się na relatywnie stabilnym poziomie ze średnią w wysokości 4,7% i lokalnym szczytem na poziomie 
5,7% we wrześniu 2014 r., na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 5,0%. 

Należności banków od sektora niefinansowego 

Na koniec 2017 roku wartość należności banków wobec sektora niefinansowego wynosiła ponad 1 bld zł (w okresie 
ostatnich 5 lat opisywane saldo wzrosło o 28,7%).  
Wartość nieregularnych należności bankowych od podmiotów z sektora niefinansowego spadła w ostatnich 5 latach 
o symboliczny 1%, tj. do poziomu 70,7 mld zł na koniec grudnia 2017 roku. Warto jednak zaznaczyć, że opisywane 
saldo wynosiło jeszcze na koniec marca 2009 r. zaledwie 38,4 mld zł, tj. niewiele ponad połowę obecnej wartości. 
Dynamiczny wzrost wartości kredytów zagrożonych w okresie 2009-2010 był związany m.in. ze skutkami kryzysu 
finansowego, który przyczynił się do pogorszenia sytuacji finansowej zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i 
gospodarstw domowych oraz do spadku spłacalności należności bankowych, a tym samym do wzrostu udziału 
należności zagrożonych. Udział kredytów zagrożonych w strukturze należności banków wynosił w marcu 2009 roku 
6,0%, na koniec kwietnia 2013 osiągnął rekordowy dotychczas poziom 9,0%, a następnie systematycznie spadał do 
poziomu 6,8% na koniec grudnia 2017 roku. 
Wraz ze wzrostem wartości nieregularnych wierzytelności bankowych następowała zmiana ich struktury. Wskutek 
spadku (a okresowo nawet ujemnej) akcji kredytowej w odniesieniu do przedsiębiorstw począwszy od listopada 2009 
roku do stycznia 2011 roku przy jednoczesnym zachowaniu dodatniej dynamiki akcji kredytowej w odniesieniu do 
gospodarstw domowych, należności od gospodarstw domowych zaczęły dominować w strukturze należności 
zagrożonych od sektora niefinansowego (wzrost udziału w należnościach zagrożonych ogółem z 49,3% na koniec 
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marca 2009 roku, do 57,6% na koniec 2017 roku i dotychczasowym maksimum na poziomie 59,0% we wrześniu 2011 
roku). Poniższy wykres prezentuje saldo należności zagrożonych banków od podmiotów niefinansowych w okresie 
ostatnich lat. 
 
Należności zagrożone banków od podmiotów niefinansowych na koniec danego okresu (w mln zł) 

  

 
Źródło: NBP, http://www[kropka]nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/naleznosci.html 

Kształtowanie się wielkości rynku wierzytelności jest bezpośrednio uzależnione od wartości zobowiązań 
nieregulowanych w gospodarce. Wzrost rynku może następować zarówno w okresie wzrostu gospodarki (poprzez 
wzrost akcji kredytowej i proporcjonalny wzrost wartości kredytów zagrożonych), jak i w okresie recesji (poprzez 
zwiększenie udziału kredytów zagrożonych w kredytach ogółem przy jednoczesnym spowolnieniu akcji kredytowej). 

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce 

Wartość (nominalna) obsługiwanych wierzytelności przez 14 czołowych firm z sektora windykacyjnego zrzeszonych 
w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) wyniosła na koniec czerwca 2017 r. 104,9 mld zł w porównaniu do 
92,5 mld zł rok wcześniej (wzrost o 13,4% w ciągu roku) i 80,4 mld zł na koniec grudnia 2015 roku. Według KPF 73% 
wszystkich wierzytelności była obsługiwana na rachunek własny, a pozostała część na rachunek podmiotów trzecich 
(według danych na koniec czerwca 2017 r.).  

W samym 2017 roku, według szacunków największej spółki windykacyjnej w Polsce – Kruk, wierzyciele przekazali 
podmiotom zewnętrznym wierzytelności o wartości nominalnej 33,1 mld zł (w porównaniu do 28,2 mld zł rok 
wcześniej) z czego: 

 na segment zakupu wierzytelności przypadało 18,8 mld zł (56,8%), a  

 na segment inkaso (zlecenie windykacji) pozostałe 14,3 mld zł (43,2%).  
Według szacunków spółki Kruk prawie 57% podaży wierzytelności w Polsce w 2017 roku stanowiły wierzytelności 
detaliczne, a pozostałe 43% wierzytelności korporacyjne, w których windykacji specjalizuje się Gwarant. 

Natomiast według danych 14 firm windykacyjnych zrzeszonych w KPF, na segment zakupu wierzytelności przypadało 
w I połowie 2017 roku 9,2 mld zł, a na segment inkaso 6,9 mld zł, warto jednak podkreślić, że prezentowane dane 
KPF obejmują zarówno wierzytelności przyjęte do obsługi z rynku polskim, jak i z rynków zagranicznych. Poniższy 
wykres przedstawia strukturę rynku zarządzania wierzytelnościami na koniec I półrocza 2017 roku według KPF. 
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Struktura polskiego rynku zarządzania wierzytelnościami – w podziale na podmiot, w imieniu którego 
wierzytelności są zarządzane (dane na koniec czerwca 2017 roku) 

 
  

 
Źródło: KPF 

Według danych KPF wartość przekazywanych do obsługi wierzytelności rosła w okresie 2010-2016 średniorocznie o 
19,5% (CAGR). Podczas gdy jeszcze w 2010 roku ponad dwie trzecie wierzytelności (wartościowo) było przekazywane 
do obsługi w formie inkasa, tak w 2016 roku dominujący udział (na poziomie ponad 68%) miały wierzytelności 
sprzedane do firm windykacyjnych. W formie inkasa, w 2016 roku, przekazanych do obsługi było już tylko 32,0% 
wierzytelności. W I połowie 2017 r. udział inkasa wyniósł według KPF 43%. Poniższy wykres prezentuje wartość 
wierzytelności przekazywanych do obsługi w poszczególnych latach.  

Wartość wierzytelności przekazana do obsługi w poszczególnych latach w mld zł - w podziale na podmiot, w 
imieniu którego wierzytelności są zarządzane 

 

 
Źródło: KPF 

Otoczenie konkurencyjne Gwaranta 

Polski rynek zarządzania wierzytelnościami, choć funkcjonuje już od ponad kilkunastu lat, wciąż zaliczany jest przez 
branżowych ekspertów do rynków wzrostowych. Relatywnie duża podaż bankowych wierzytelności każdego roku 
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przyciąga zarówno graczy z rodzimego rynku, jak i coraz częściej duże podmioty z rynków zagranicznych. Zagraniczne 
podmioty aby zaistnieć na rynku przejmują lokalne spółki lub rzadziej tworzą własne struktury od podstaw. Główną 
przewagą zagranicznych spółek windykacyjnych jest dostęp do tanich (na tle polskiego rynku) źródeł finansowania. 
Poniższy wykres prezentuje udziały poszczególnych podmiotów w opisywanym rynku na bazie danych 
przygotowanych przez Gazetę Giełdy Parkiet z dnia 1 lutego 2016 roku (dane za 2015 rok). Statystyki biorą pod uwagę 
wierzytelności nabyte i zlecone na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych. 

Udział największych polskich firm windykacyjnych w rynku zarządzania wierzytelnościami* 

 
* według wartości nominalnej wierzytelności nabytych i zleconych do obsługi 

 Źródło: „Gazeta Giełdy Parkiet” z dnia 1 lutego 2016 r. 

6.3. ZAŁOŻENIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ EMITENTA I GWARANTA DOTYCZĄCE ICH POZYCJI KONKURENCYJNEJ 

Dostępne publikacje i opracowania rynkowe nie pozwalają na uzyskanie kompleksowych i wiarygodnych informacji 
na temat udziału Emitenta oraz Gwaranta w rynku, na którym działa. Emitent oraz Gwarant podjęli się próby 
oszacowania przytoczonych wielkości na podstawie szacunków sprzedaży zrealizowanej przez poszczególne 
podmioty działające na rynku oraz powszechnie dostępnych raportów lub materiałów prasowych o charakterze 
ogólnym. 
Emitent oraz Gwarant swoje stwierdzenia w odniesieniu do otoczenia rynkowego opiera na informacjach zawartych 
w: 

Bibliografia: 

- „Gazeta Giełdy Parkiet” z dnia 1 lutego 2016 roku, artykuł „Polscy windykatorzy walczą z sobą i zagranicą”, 

- „Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce”, październik 2017 roku, raport „Wielkość Polskiego 
Rynku Wierzytelności, II kwartał 2017”. 

Witryny internetowe: 

- https://www[kropka]nbp.pl/systemfinansowy/rsf122017.pdf 

- http://www[kropka]nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/naleznosci.html 

- http://www[kropka]leasing.org.pl/pl/statystyki 

- http://www[kropka]faktoring.pl/analizy-i-statystyki 

- http://euf[kropka]eu.com/total-factoring.html 

- http://stat[kropka]gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-
finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/dzialalnosc-faktoringowa-przedsiebiorstw-finansowych-w-2016-
roku,2,12.html 

- http://stat[kropka]gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-
finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/wyniki-finansowe-bankow-w-2017-roku,5,19.html 

Informacje pochodzące z wyżej wymienionych źródeł zewnętrznych zostały dokładnie powtórzone, oraz w stopniu, 
w jakim Emitent oraz Gwarant są tego świadomi i w jakim mogą to ocenić na podstawie przytoczonych wyżej 
artykułów, nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub 
wprowadzałyby w błąd. 
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7. STRUKTURA ORGANIZACYJNA EMITENTA I GWARANTA 

7.1. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA I GWARANTA ORAZ MIEJSCA EMITENTA I GWARANTA W TEJ GRUPIE 

7.1.1. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ORAZ MIEJSCA EMITENTA W TEJ GRUPIE 

Emitent wchodzi w skład dwóch grup kapitałowych – Grupy Kapitałowej Pragma Faktoring oraz Grupy Kapitałowej 
Pragma Inkaso. W ramach Grupy Kapitałowej Pragma Faktoring Emitent zajmuje pozycję dominująca w stosunku do 
spółki zależnej Leaselink Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, natomiast w ramach Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso 
Emitent jest spółką zależną wobec Gwaranta. Opis Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso znajduje się w pkt 7.1.2. 
Prospektu. Na Datę Prospektu Emitent posiada 251 udziałów Leaselink Sp. z o.o., co stanowi 71,5% kapitału 
zakładowego spółki zależnej. Pozostałe udziały Leaselink Sp. z o.o. są własnością osób fizycznych: Marcina 
Grodowskiego (40 udziałów) oraz Wojciecha Kazimierskiego (60 udziałów).  

7.1.2. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ GWARANTA ORAZ MIEJSCA GWARANTA W TEJ GRUPIE 

Gwarant wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso, w ramach której Gwarant zajmuje dominującą pozycję 
w stosunku do Emitenta oraz czterech podmiotów zależnych. Miejsce Gwaranta w Grupie Pragma Inkaso wraz z jego 
zaangażowaniem kapitałowym w podmiotach zależnych obrazuje poniższa tabela. 

Tabela. Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso 

Lp
. 

Nazwa podmiotu Siedziba 

Wysokość 
kapitału 

zakładowego w 
zł 

Udział w kapitale 
zakładowym w 

posiadaniu Gwaranta 

Udział w kapitale 
zakładowym pozostałych 

podmiotów 

1. Pragma Inkaso S.A. Tarnowski
e Góry 

3.680.000,00 
3.680.000 akcji 
1 PLN za akcję 

------------------------- 

1.772.081 akcji/48,15% 
Pragma Finanse Sp. z o.o. 
1.083.980 akcji/29,46% 
Dom Maklerski BDM S.A. 
823.939 akcji/22,39% 
pozostali akcjonariusze 

2. Pragma Faktoring S.A. Katowice 2.752.167,00 

2.752.167 akcji 

1 PLN za akcję  

2.233.848 akcji/ 
81,17% Gwarant 

518.319 akcji/ 18,83% 
pozostali akcjonariusze 

3. Pragma Adwokaci Bukowska 
Celary Feder Sp. kom. 

Katowice wysokość sumy 
komandytowej 
oraz wartość 
wkładu 
100.000,00 zł 

85% udziału w zysku 
Gwarant 

--------------------------------- 

4. Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty Niestandaryzowany 
Fundusz Sekurytyzacyjny 

Bielsko-
Biała 

nie dotyczy 
 
 

190.334 certyfikatów 
inwestycyjnych / 
62,21 % Gwarant 

115.632 certyfikatów 
inwestycyjnych / 37,79% 
pozostałe podmioty 

5. Bonus Wierzytelności 2 Pragma 
Inkaso Niestandaryzowany 
Sekurytyzacyjny Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty 

Bielsko-
Biała 

nie dotyczy 
 
 

30 certyfikatów 
inwestycyjnych / 
20,13 % Gwarant 

119 certyfikatów 
inwestycyjnych / 79,87% 
pozostałe podmioty 

6. Bonus Wierzytelności 3 Pragma 
Inkaso Niestandaryzowany 
Sekurytyzacyjny Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty 

Bielsko-
Biała 

nie dotyczy 
 

25 certyfikatów 
inwestycyjnych / 20% 
Gwarant 

100 certyfikatów 
inwestycyjnych / 80% 
pozostałe podmioty 

Żródło: Emitent  

7.1.3. POWIĄZANIA PERSONALNE POMIĘDZY PODMIOTAMI Z GRUPY PRAGMA FAKTORING ORAZ Z GRUPY 
PRAGMA INKASO 

Powiązania personalne pomiędzy poszczególnymi podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Pragma Faktoring oraz 
w skład Grupy Pragma Inkaso przedstawiają się następująco: 

I. Członkowie Zarządu Emitenta 

1. Pan Tomasz Boduszek, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, pełni równocześnie funkcje w spółkach z 
Grupy Pragma Inkaso funkcję Prezesa Zarządu Gwaranta. 
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2. Pan Daniel Mączyński, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, nie pełni żadnej funkcji w spółkach z 
Grupy Pragma Inkaso oraz Grupy Pragma Faktoring. 

II. Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta 

Pan Rafał Witek, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, pełni równocześnie funkcję Członka Rady 
Nadzorczej Gwaranta. 

Pan Michał Kolmasiak pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, pełni równocześnie funkcje w spółkach z 
Grupy Pragma Inkaso funkcję Wiceprezesa Zarządu Gwaranta. 

Pan Marcin Nowak, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, pełni równocześnie funkcję Członka Rady 
Nadzorczej Gwaranta. 

Pan Marek Mańka, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, pełni równocześnie funkcję Członka Rady 
Nadzorczej Gwaranta. 

Pan Zbigniew Zgoła, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, pełni równocześnie funkcję Członka Rady 
Nadzorczej Gwaranta. 

Niewymienieni powyżej: 

I. Członkowie Zarządu Gwaranta  

1. Pan Prot Zastawniak, pełniący funkcję Członka Zarządu Gwaranta, nie pełni żadnej funkcji w spółkach z Grupy 
Pragma Inkaso oraz Grupy Pragma Faktoring. 

2. Pan Jacek Obrocki, pełniący funkcję Członka Zarządu Gwaranta, pełni równocześnie następujące funkcje w 
spółkach z Grupy Pragma Inkaso oraz Grupy Pragma Faktoring 

- funkcję Członka Zarządu Leaselink Sp. z o.o. 

II. Członkowie Rady Nadzorczej Gwaranta 

Pani Anna Kędzierska pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej Gwaranta, nie pełni żadnej funkcji w spółkach z 
Grupy Pragma Inkaso oraz Grupy Pragma Faktoring. 

Pan Tomasz Lalik pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Gwaranta, nie pełni żadnej funkcji w spółkach z Grupy 
Pragma Inkaso oraz Grupy Pragma Faktoring. 
Pan Grzegorz Borowski pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Gwaranta, nie pełni żadnej funkcji w spółkach z 
Grupy Pragma Inkaso oraz Grupy Pragma Faktoring. 

7.2. WSKAZANIE UZALEŻNIENIA EMITENTA I GWARANTA OD INNYCH PODMIOTÓW W RAMACH GRUPY Z 
WYJAŚNIENIEM TEJ ZALEŻNOŚCI 

7.2.1. WSKAZANIE UZALEŻNIENIA GWARANTA OD INNYCH PODMIOTÓW W RAMACH GRUPY Z WYJAŚNIENIEM 
TEJ ZALEŻNOŚCI 

Emitent wchodzi w skład dwóch grup kapitałowych – Grupy Kapitałowej Pragma Faktoring oraz Grupy Kapitałowej 
Pragma Inkaso. W ramach Grupy Kapitałowej Pragma Faktoring Emitent zajmuje pozycję dominująca w stosunku do 
spółki zależnej Leaselink Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, natomiast w ramach Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso 
Emitent jest spółką zależną wobec Gwaranta. Gwarant jest podmiotem dominującym wobec Emitenta oraz 
jednocześnie jego znacznym akcjonariuszem. Gwarant posiada 2.233.848 akcji Emitenta, co stanowi 87,04% akcji 
Emitenta i uprawnia do 89,83% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Opis kontroli Gwaranta nad Emitentem 
został zawarty w rozdziale 12. 

7.2.2. WSKAZANIE UZALEŻNIENIA GWARANTA OD INNYCH PODMIOTÓW W RAMACH GRUPY Z WYJAŚNIENIEM 
TEJ ZALEŻNOŚCI 

Gwarant wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso, w ramach której Gwarant zajmuje dominującą pozycję 
w stosunku do Emitenta oraz pięciu podmiotów zależnych. 
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8. INFORMACJE O TENDENCJACH DOTYCZĄCYCH EMITENTA I GWARANTA 

8.1. OŚWIADCZENIE O TENDENCJACH EMITENTA I GWARANTA 

EMITENT 

Zarząd Emitenta oświadcza, że od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za który opublikowano 
zbadane informacje finansowe, tj. 31.12.2017 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Podstawowego w 
ramach Grupy Kapitałowej Emitenta nie wystąpiły żadne istotne niekorzystne zmiany w perspektywach Emitenta.  

GWARANT 

Zarząd Gwaranta oświadcza, że od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za który opublikowano 
zbadane informacje finansowe, tj. 31.12.2017 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Podstawowego w 
ramach Grupy Kapitałowej Gwaranta nie wystąpiły żadne istotne niekorzystne zmiany w perspektywach Gwaranta. 

8.2. INFORMACJE O JAKICHKOLWIEK ZNANYCH TENDENCJACH, NIEPEWNYCH ELEMENTACH, ŻĄDANIACH, 
ZOBOWIĄZANIACH LUB ZDARZENIACH, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZNACZĄCY WPŁYW NA PERSPEKTYWY EMITENTA I 
GWARANTA PRZYNAJMNIEJ DO KOŃCA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 

EMITENT 

Poniżej zostały przedstawione czynniki (w podziale na czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne) mogące mieć istotny 
wpływ na Emitenta i jego Grupę Kapitałową oraz na branżę, w której Emitent i jego Grupa Kapitałowa prowadzi 
działalność: 

Czynniki zewnętrzne 

1. Sytuacja makroekonomiczna 

Wyniki finansowe Emitenta są pośrednio uzależnione od sytuacji makroekonomicznej w Polsce oraz w 
mniejszym stopniu od sytuacji na innych rynkach europejskich, na których jego klienci faktoringowi prowadzą 
działalność biznesową. Szczególne znaczenie mają następujące czynniki: 

a) koniunktura gospodarcza w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, w tym tempo rozwoju 
poszczególnych podmiotów, poziom wydatków inwestycyjnych oraz w szczególności poziom płynności 
finansowej. W opinii Emitenta, w okresie najbliższych 12 miesięcy zapotrzebowanie na usługi 
faktoringowe ze strony opisanych podmiotów będą w dalszym ciągu rosnąć, m.in. na skutek 
planowanego wprowadzenia w 2018 roku do polskiego systemu podatkowego mechanizmu 
podzielonej płatności dotyczącej podatku VAT. 

b) wysokość stóp procentowych. Atrakcyjność świadczonych przez Emitenta usług faktoringowych oraz 
pożyczkowych (ich koszt dla klientów) jest po części uzależniona od wysokości stóp procentowych na 
rynku. Wysokość stóp procentowych ma również wpływ na ponoszone przez Emitenta koszty obsługi 
posiadanego zadłużenia obligacyjnego i bankowego. Obecnie Emitent działa w otoczeniu niskich (w 
porównaniu do poziomów sprzed kilku lat) stóp procentowych, jednak nie wyklucza ich wzrostu w 
perspektywie najbliższych 24 miesięcy. Emitent uwzględnia w swoich umowach z klientami mechanizm 
umożliwiający zwiększenie otrzymywanego wynagrodzenia w przypadku wzrostu rynkowych stóp 
procentowych, tym samym przewidywany ich wzrost może skutkować wzrostem przychodów ze 
sprzedaży Emitenta. Równolegle, aprecjacja rynkowych stóp procentowych spowoduje wzrost kosztów 
obsługi posiadanego przez Emitenta zadłużenia. 

2. Sytuacja na rynku faktoringowym i leasingu 

Perspektywy rozwoju Emitenta uzależnione są w części od dynamiki rozwoju i wielkości polskiego rynku 
faktoringu i leasingu. Oba rodzaje świadczonych usług to alternatywa dla klasycznych form finansowania w 
postaci własnych zasobów kapitałowych, kredytu bankowego i kredytu kupieckiego. Dostępność (w tym 
dostępność w nowoczesnych kanałach dystrybucji), konkurencyjność, szybkość zawierania transakcji, a w 
przypadku leasingu dodatkowo utrzymanie korzyści kosztowych związanych z tą formą finansowania, będzie 
kluczowe dla dalszego rozwoju świadczonych przez Emitenta usług. W opinii Emitenta, dotychczasowe tempo 
rozwoju opisywanych rynków powinno zostać utrzymane w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. 

3. Konkurencja ze strony innych podmiotów 

Tempo rozwoju Emitenta jest po części uzależnione od działań podmiotów konkurencyjnych. 
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Emitent obecnie operuje w otoczeniu konkurencyjnym, w którym dominującą pozycję zajmują podmioty 
bankowe oraz spółki od nich bezpośrednio lub pośrednio zależne, dysponujące o wiele większym zapleczem 
kapitałowym od Emitenta. Podmioty te podejmują działania mające na celu poprawę swoich wyników i pozycji 
rynkowej. Emitent nie może wykluczyć, że między innymi na skutek wprowadzenia tzw. podatku bankowego, 
działania te mogą wzmóc się w najbliższym czasie ani że nie będą one, w większym niż dotychczas stopniu, 
dotyczyć segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, który jest priorytetowym rynkiem dla Spółki.  

4. Regulacje prawne 

Czynnikiem, który wpływa na każdy rodzaj prowadzonej działalności są zmiany w prawodawstwie dotyczące 
danego rynku. Perspektywy Emitenta uzależnione są w dużym stopniu od uregulowań prawnych w zakresie 
obrotu faktoringowego i finansowania przedsiębiorstw w formie leasingu. Emitentowi nie są obecnie znane 
żadne plany w zakresie zmian legislacyjnych dotyczące rynku, na którym działa, ale nie może on wykluczyć, że 
takie zmiany nastąpią w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

Czynniki wewnętrzne 

Realizacja celów strategicznych 

Realizacja zakładanego w strategii dalszego rozwoju będzie miała kluczowy wpływ na pozycję konkurencyjną, 
dynamikę rozwoju i rentowność działalności Emitenta. Jednym z najważniejszych elementów obecnej strategii 
Emitenta jest rozwój usług mikro- i nano-faktoringu za pośrednictwem internetowej platformy Emitenta PragmaGo. 

Poza informacjami wymienionymi powyżej, Emitent nie posiada wiedzy odnośnie innych czynników mogących mieć 
istotny wpływ na Emitenta oraz na branże, w której Emitent i jego Grupa Kapitałowa prowadzi działalność. 

GWARANT 

Dalszy rozwój Gwaranta uzależniony jest od wielu czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych. Poniżej 
przedstawione zostały najważniejsze z nich: 

Czynniki zewnętrzne 

1. Ogólna koniunktura gospodarcza w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw.  

Trudno jest jednoznacznie wskazać wyizolowane korelacje między wynikami Gwaranta i poszczególnymi 
wskaźnikami określającymi sytuację makroekonomiczną w segmencie przedsiębiorstw, których zobowiązania 
Gwarant nabywa. Dobra koniunktura gospodarcza sprzyja poprawie efektywności prowadzonych działań 
windykacyjnych, z drugiej jednak strony w okresie poprawy ogólnej sytuacji gospodarczej zmniejsza się odsetek 
wierzytelności przeznaczonych do sprzedaży, co może zaostrzyć konkurencję wśród firm windykacyjnych, a tym 
samym wpłynąć na osiągane przez nie wyniki finansowe. Obecnie, w opinii Emitenta, sytuacja małych i średnich 
przedsiębiorstw jest umiarkowanie dobra. W okresie najbliższych 12 miesięcy Emitent oczekuje utrzymania 
sprzyjających warunków gospodarczych w opisywanym segmencie. 

2. Wysokość stóp procentowych  

Gwarant wykorzystuje instytucję odsetek maksymalnych w działalności operacyjnej. Są one zastrzegane w 
porozumieniach i umowach z dłużnikami na wypadek niedotrzymywania ich postanowień. Zmiany stóp 
procentowych obowiązujących na rynku, które determinują wysokość odsetek maksymalnych, mają wpływ na 
poziom osiąganych przez Gwaranta przychodów. Wysokość stóp procentowych ma również wpływ na wycenę 
posiadanych portfeli wierzytelności. Ponadto, wysokość stóp procentowych ma także wpływ na ponoszone 
przez Gwaranta koszty obsługi posiadanego zadłużenia obligacyjnego i bankowego. Obecnie Gwarant działa w 
otoczeniu niskich (w porównaniu do poziomów sprzed kilku lat) stóp procentowych, jednak nie wyklucza ich 
wzrostu w perspektywie najbliższych 24 miesięcy. Wzrost rynkowych stóp procentowych spowoduje wzrost 
kosztów obsługi zadłużenia Gwaranta, jak również może negatywnie wpłynąć na wycenę posiadanych przez 
Gwaranta portfeli wierzytelności. 

3. Sytuacja na rynku obrotu wierzytelnościami 

Perspektywy rozwoju Emitenta uzależnione są między innymi od dynamiki rozwoju i wielkości polskiego rynku 
obrotu wierzytelnościami, w tym w szczególności od wielkości podaży korporacyjnych wierzytelności 
bankowych. Podaż przedmiotowych wierzytelności od lat utrzymuje się na stałym, i relatywnie niskim w 
stosunku do wartości ich łącznego salda w aktywach banków, poziomie. Gwarant oczekuje, że w najbliższych 12 
miesiącach sytuacja w opisywanym segmencie nie zmieni się.  

4. Konkurencja ze strony innych podmiotów 

Tempo rozwoju Gwaranta jest po części uzależnione od działań podmiotów konkurencyjnych. Gwarant obecnie 
operuje w otoczeniu, w którym dominującą pozycję zajmują podmioty od niego istotnie większe oraz 
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dysponujące większym zapleczem kapitałowym. Na przestrzeni 2017 r. Gwarant zaobserwował wzmożoną 
konkurencję cenową w segmencie portfeli wierzytelności detalicznych, w którym nie prowadzi on działalności 
operacyjnej, ale nie można wykluczyć, że obserwowana tendencja będzie w przyszłości dotyczyć także segmentu 
wierzytelności korporacyjnych, w którym Gwarant się specjalizuje.  

5. Sytuacja na rynku nieruchomości  

W wielu przypadkach zabezpieczeniem nabywanych lub zleconych do windykacji wierzytelności są 
nieruchomości. W 2017 r. ceny nieruchomości charakteryzowała stabilność lub niewielka tendencja wzrostowa 
(w zależności od rodzaju nieruchomości i położenia). W opinii Gwaranta, w okresie kolejnych 12 miesięcy ceny 
nieruchomości pozostaną na stabilnym poziomie. Zgodnie z przyjętymi założeniami, Gwarant będzie dążył do 
sprzedaży niepracujących aktywów spółki w postaci nieruchomości i przeznaczeniu uzyskanych z tego tytułu 
środków na podstawową działalność operacyjną. 

6. Regulacje prawne 

Czynnikiem, który wpływa na każdy rodzaj prowadzonej działalności są zmiany w prawodawstwie dotyczące 
danego rynku. Perspektywy Gwaranta uzależnione są w dużym stopniu od uregulowań prawnych w zakresie 
obrotu wierzytelnościami. Gwarantowi nie są obecnie znane żadne plany w zakresie zmian legislacyjnych 
dotyczące rynku, na którym działa, z wyjątkiem planów dotyczących zmiany systemu egzekucji komorniczej. 
Planowane zmiany, których częścią ma być m.in. obniżenie kosztów egzekucji, mogą mieć pozytywnym wpływ 
na działalność Gwarant w przyszłości. 

Czynniki wewnętrzne 

Realizacja celów strategicznych 

Gwarant rozpoczął w czerwcu 2017 roku prace związane z określeniem celów strategicznych na najbliższych kilka lat 
i przyjął w tym zakresie wstępne założenia. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Gwarant nie opracował jeszcze 
ostatecznej wersji strategii. 
Zarząd Gwaranta będzie dążył do zmiany struktury grupy kapitałowej Pragma Inkaso, która spowoduje, że działalność 
w zakresie serwisowania funduszy sekurytyzacyjnych i windykacji nie będzie odbywała się tak jak obecnie w spółce, 
która jest jednocześnie holderem (właścicielem) akcji spółek zależnych (w szczególności akcji Pragma Faktoring), lecz 
by prowadziła ją typowo operacyjna spółka serwiserska. Celem strategicznym będzie przygotowywanie wyżej 
opisanej spółki serwiserskiej do potencjalnego znaczącego wzrostu rynku zakupów portfeli bankowych 
wierzytelności biznesowych. Realizacja zakładanej strategii będzie miała kluczowy wpływ na pozycję konkurencyjną, 
dynamikę rozwoju i rentowność działalności Gwaranta. 

Poza informacjami wymienionymi powyżej, Gwarant nie posiada wiedzy odnośnie innych czynników mogących mieć 
istotny wpływ na Gwaranta oraz na branże, w której Gwarant i jego grupa kapitałowa prowadzi działalność. 

Poza wymienionymi w niniejszym punkcie 8.2. czynnikami, ani Emitent ani Gwarant nie zidentyfikował innych 
tendencji, elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń które mogą mieć istotny wpływ na perspektywy tych 
podmiotów. 

9. PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE EMITENTA I GWARANTA 

Emitent nie podaje do publicznej wiadomości prognoz ani wyników szacunkowych. Zarząd Emitenta postanowił 
również nie zamieszczać w Prospekcie prognoz ani wyników szacunkowych. 

Gwarant nie podaje do publicznej wiadomości prognoz ani wyników szacunkowych. Zarząd Gwaranta postanowił 
również nie zamieszczać w Prospekcie prognoz ani wyników szacunkowych. 

10. ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE 

10.1. DANE NA TEMAT OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ NADZORCZYCH 
EMITENTA ORAZ GWARANTA 

10.1.1. ORGAN ZARZĄDZAJĄCY EMITENTA 

Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu w skład Zarządu Emitenta wchodzą: 

1. Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu  

2. Daniel Mączyński – Wiceprezes Zarządu 
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Na dzień zatwierdzenia Prospektu prokurentami Emitenta są: Jerzy Sagan, Jakub Holewa, Agnieszka Kowalik oraz 
Grzegorz Pardela. 

Miejscem wykonywania obowiązków Członków Zarządu Emitenta oraz Prokurentów jest siedziba Emitenta. 

Członkowie Zarządu Emitenta oraz Prokurent nie prowadzą mającej istotne znaczenie dla Emitenta działalności 
podstawowej poza Emitentem za wyjątkiem zasiadania w organach spółek zależnych wobec Emitenta 
wyszczególnionych w pkt. 7.1. oraz zasiadania w organach spółek: 

Tomasz Boduszek – Pragma Finanse sp. z o.o.; Pragma Inwestycje Sp. z o. o.; 

Daniel Mączyński - Pragma Faktor Sp. z o.o., Mint Software Sp. z o.o. (prokurent); 

Jakub Holewa - Pragma Inwestycje sp. z o. o. (prokurent) Pragma Inkaso S.A. (prokurent), Mint Software 
Sp. z o.o., Pragma Faktor Sp. z o.o.; 

Agnieszka Kowalik – Pragma Inkaso S.A. (prokurent), Pragma Faktor Sp. z o.o.; 

Grzegorz Pardela - Pragma Faktor Sp. z o. o. 

10.1.2. ORGAN ZARZĄDZAJĄCY GWARANTA 

Organem zarządzającym Gwaranta jest Zarząd. 
W skład Zarządu Gwaranta wchodzą: 

1. Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu  

2. Michał Kolmasiak – Wiceprezes Zarządu  

3. Jacek Obrocki– Członek Zarządu 

4. Prot Zastawniak – Członek Zarządu 
Prokurentami Gwaranta są: Agnieszka Kowalik, Danuta Czapeczko, Wojciech Głodny, Jakub Holewa, Magdalena 
Krakowczyk. 
 
Miejscem wykonywania obowiązków Członków Zarządu Gwaranta oraz Prokurentów jest siedziba Gwaranta. 
 
Członkowie Zarządu Gwaranta oraz Prokurenci nie prowadzą mającej istotne znaczenie dla Emitenta działalności 
podstawowej poza Emitentem za wyjątkiem zasiadania w organach spółek zależnych wobec Emitenta 
wyszczególnionych w pkt. 7.1. oraz zasiadania w organach spółek: 

Tomasz Boduszek – Pragma Finanse sp. z o.o.; Pragma Inwestycje Sp. z o. o.; 

Michał Kolmasiak – Pragma Finanse sp. z o.o.; Pragma Inwestycje sp. z o. o. (prokurent); 

Jacek Obrocki – Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS-BUDOSTAL-3 sp. z o.o.; Olson sp. z o.o., 
Controling-Online sp. z o.o., Future Screen sp. z o.o., Pragma Inwestycje sp. z o. o. 

Magdalena Krakowczyk - Pragma Faktor Sp. z o.o. (prokurent); 

Wojciech Głodny - Pragma Faktor Sp. z o.o. (prokurent). 

10.1.3. ORGAN NADZORCZY EMITENTA 

Organem Nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza. 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

1. Michał Kolmasiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Rafał Witek – Członek Rady Nadzorczej 

3. Marcin Nowak – Członek Rady Nadzorczej 

4. Marek Mańka – Członek Rady Nadzorczej 

5. Zbigniew Zgoła – Członek Rady Nadzorczej  

6. Grzegorz Borowski – Członek Rady Nadzorczej 

Miejscem wykonywania obowiązków członków Rady Nadzorczej Emitenta jest siedziba Emitenta.  
  



Prospekt Emisyjny Podstawowy 

95 

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta nie prowadzą mającej istotne znaczenie dla Emitenta działalności 
podstawowej poza Emitentem za wyjątkiem zasiadania w organach spółek zależnych wobec Emitenta 
wyszczególnionych w pkt. 7.1., zasiadania w organach Gwaranta oraz zasiadania w organach spółek:  

Michał Kolmasiak – Pragma Finanse sp. z o. o., Pragma Inwestycje sp. z o. o. (prokurent); 

Rafał Witek – VBCP Asset Management R. Witek sp. j., Tewex-Repro sp. z o.o., Profi Link sp. z o.o., Pragma 
Finanse sp. z o.o., Mawo Cores sp. z o.o., Inpol-Paper sp. z o.o., 1 Klub Sportowy Ślęza 
Wrocław S.A.; 

Marek Mańka – DFI sp. z o.o., Bowim S.A.; 

Zbigniew Zgoła – OFC sp. z o. o., Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A., Athena Investments Dom 
Maklerski S.A. 

10.1.4. ORGAN NADZORCZY GWARANTA 

Organem Nadzorczym Gwaranta jest Rada Nadzorcza. 

W skład Rady Nadzorczej Gwaranta wchodzą: 

1. Rafał Witek – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Marcin Nowak – Członek Rady Nadzorczej 

3. Marek Mańka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

4. Anna Kędzierska – Członek Rady Nadzorczej 

5. Tomasz Lalik – Członek Rady Nadzorczej 

6. Zbigniew Zgoła – Członek Rady Nadzorczej 

7. Grzegorz Borowski – Członek Rady Nadzorczej. 

Miejscem wykonywania obowiązków członków Rady Nadzorczej Gwaranta jest siedziba Gwaranta.  

Członkowie Rady Nadzorczej Gwaranta nie prowadzą mającej istotne znaczenie dla Gwaranta działalności 
podstawowej poza Gwarantem za wyjątkiem zasiadania w organach spółek zależnych wobec Gwaranta 
wyszczególnionych w pkt. 7.1. oraz zasiadania w organach spółek: 
 

Ireneusz Rymaszewski – Telestrada S.A., Telemedycyna Polska S.A., EURO-TAX.PL S.A., 7FIT S.A., 
Niezależny Operator Międzystrefowy sp. z o.o.; 

Rafał Witek – VBCP Asset Management R. Witek sp. j., Tewex-Repro sp. z o.o., Profi Link sp. z 
o.o.; 

Pragma Finanse sp. z o.o., Mawo Cores sp. z o.o.,, Inpol-Paper sp. z o.o., 1 Klub 
Sportowy Ślęza Wrocław S.A.; 

Marek Mańka – DFI sp. z o.o., Bowim S.A.; 

Anna Kędzierska - Adamczyk – Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Słońca, Kancelaria Podatkowa Cogito 
Kędzierska, Kędzierski sp. j., Ideum Przybylscy sp.j., Centrum Medyczne Plus sp. 
z o.o. spółka komandytowa; 

Zbigniew Zgoła – OFC sp. z o. o., Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A., Athena 
Investments Dom Maklerski S.A.  

10.2. KONFLIKT INTERESÓW W ORGANACH ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH 

Według wiedzy Emitenta nie występują żadne konflikty interesów w organach administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych Emitenta. 

Według wiedzy Gwaranta nie występują żadne konflikty interesów w organach administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych Gwaranta. 

10.2.1. POTENCJALNE KONFLIKTY INTERESÓW POMIĘDZY OBOWIĄZKAMI WOBEC EMITENTA ORAZ GWARANTA A 
INNYMI OBOWIĄZKAMI I INTERESAMI PRYWATNYMI CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ  

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta oraz Gwaranta poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta 
oraz Gwaranta wchodzą w skład organów innych spółek należących do Grupy Pragma Inkaso oraz innych spółek. 
Pełen wykaz spółek z Grupy Pragma Inkaso, w których organach zasiadają członkowie organów Emitenta został 
przedstawiony w rozdziale 7.1 Prospektu. Za swoją działalność na rzecz m.in. spółek z Grupy Pragma Inkaso część 
członków organów Emitenta oraz Gwaranta otrzymuje wynagrodzenie od poszczególnych spółek. Istnieje ryzyko 
wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy obowiązkami członków organów wobec Emitenta lub Gwaranta z ich 
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prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami wynikającymi z zasiadania w organach innych spółek z Grupy 
Pragma Inkaso. Konflikt ten mógłby polegać na kolizji pomiędzy obowiązkiem działania w interesie Emitenta lub 
Gwaranta lub zachowywania niezależności, a obowiązkiem działania w interesie innej spółki z Grupy Pragma Inkaso 
lub osobistymi interesami danej osoby. Należy wskazać, że interesy każdego z tych podmiotów nie muszą być 
tożsame z interesami Emitenta lub Gwaranta. Istnieje ryzyko, że w przypadku zaistnienia konfliktu interesów 
zostanie on rozstrzygnięty na niekorzyść Emitenta lub Gwaranta. 
Według wiedzy Emitenta poza wskazanymi wyżej nie występują żadne potencjalne konflikty interesów pomiędzy 
obowiązkami wobec Emitenta, a innymi obowiązkami i interesami prywatnymi członków Zarządu oraz Rady 
Nadzorczej Emitenta. 
Według wiedzy Gwaranta poza wskazanymi wyżej nie występują żadne potencjalne konflikty interesów pomiędzy 
obowiązkami wobec Gwaranta, a innymi obowiązkami i interesami prywatnymi członków Zarządu oraz Rady 
Nadzorczej Gwaranta. 

11. PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO EMITENTA I 
GWARANTA 

11.1. KOMISJA DS. AUDYTU I KOMISJA DS. WYNAGRODZEŃ 

11.1.1. KOMISJA DS. AUDYTU I KOMISJA DS. WYNAGRODZEŃ EMITENTA 

Komitet Audytu jako odrębny organ funkcjonuje u Emitenta od dnia 6 września 2017 r. Przed tą datą, zadania 
Komitetu Audytu wykonywała Rada Nadzorcza Emitenta. Zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej Emitenta, 
członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą Emitenta spośród jej członków. W skład Komitetu 
Audytu powinien wchodzić przynajmniej jeden członek posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości 
lub badania sprawozdań finansowych. Członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z 
zakresu branży, w której działa Emitent. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący powinna 
spełniać warunki niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu w skład Komitetu Audytu wchodzą: 

 Zbigniew Zgoła – Przewodniczący Komitetu Audytu; 

 Grzegorz Borowski– Członek Komitetu Audytu; 

 Marcin Nowak– Członek Komitetu Audytu. 
Zbigniew Zgoła oraz Grzegorz Borowski spełniają wymogi niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych 
rewidentach.  
Zarówno Zbigniew Zgoła jak i Grzegorz Borowski: 

1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w 

tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Emitenta lub jednostki z nim powiązanej; 

2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Emitenta lub jednostki z nim 
powiązanej; 
3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e Ustawy o Rachunkowości lub nie reprezentuje osób 
lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Emitentem; 
4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Emitenta lub jednostki z 
nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej oraz członek komitetu 
audytu; 
5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków 
gospodarczych z Emitentem lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, 
akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do 
kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu 
utrzymującego takie stosunki; 
6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był: 
a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy 
audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Emitenta lub jednostki z nim powiązanej, 
b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy 
audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Emitenta,  
c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego 
organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania 
finansowego Emitenta lub jednostki z nim powiązanej,  
d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub 
biegły rewident działający w jej imieniu; 
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7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub 
innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Emitenta; 
8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Emitenta dłużej niż 12 lat; 
9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii 
bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Emitenta lub osoby, o której mowa 
w pkt 1)-8); 
10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu 
zarządzającego Emitenta lub osobą, o której mowa w pkt 1)-8). 
 
Zbigniew Zgoła posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych. 
Pan Zbigniew Zgoła jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie w 2000 r. ukończył studia o 
specjalizacji rachunkowość. Ponadto w latach 2001 – 2002 studiował podyplomowo na Wyższej Szkole Finansów i 
Zarządzania w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł Master of Busines Administration. Posiada uprawnienia biegłego 
rewidenta (wpis nr 11217) oraz uzyskał świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów zezwalające na usługowe 
prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zbigniew Zgoła od 2010 r. jest Prezesem Zarządu OFC sp. z o.o. w Bytomiu 
zajmującej się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, spraw kadrowo-płacowych, wykonywaniem analiz, 
biznesplanów, planów naprawczych, doradztwem finansowo-księgowym. Ponadto od 2008 r. współpracuje z HLB 
M2 Sp. z o.o. Tax & Audit Sp.k. (wcześniej HLB M2 Audyt Sp. z o.o.) oraz z HLB M2 Sp. z o.o. Audit PIE Sp.k., gdzie 
zajmuje się badaniem i przeglądem sprawozdań finansowych w tym spółek notowanych na GPW, a także wykonuje 
inne usługi biegłego rewidenta. Zbigniew Zgoła od 2017 r. jest członkiem rady nadzorczej w Wielospecjalistycznym 
Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach, a od 2015 r. jest członkiem rady nadzorczej Athena Investments 
Dom Maklerski S.A. 
Grzegorz Borowski oraz Marcin Nowak z racji posiadanego wykształcenia oraz wykonywanej zawodowo działalności 
posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży finansowej, tj. branży w której działa Emitent. 
Grzegorz Borowski w 2003 roku ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji, Kierunek Prawo, 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Pracę zawodową rozpoczął w 1998 roku w firmie Trading Service, gdzie był zatrudniony na stanowisku handlowca 
oraz referenta prawnego. W roku 2002 pracował w spółce Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. na 
stanowisku Specjalisty ds. prawnych. Od 08.12.2013 r. jest zatrudniony w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju, 
gdzie zajmował Stanowska: Referenta ds. windykacji, Kierownika ds. windykacji i kontroli ryzyka kredytowego, 
Kierownika ds. windykacji i restrukturyzacji należności kredytowych, Dyrektora zarządzającego komórkami obsługi 
kredytowej a obecnie pełni funkcję Kierownika ds. windykacji. W okresie od 22.06.2011 r. do 02.03.2017 r., jako 
przedstawiciel Banku, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z 
o.o. z/s w Jastrzębiu-Zdroju. 
Marcin Nowak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach kierunek Ekonomia, specjalizacja Finanse i 
Inwestycje. W 2011 r. uzyskał tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) CFA Institute w USA. W latach 2005 -2009 r. 
pracował w Departamencie Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Pekao Investment Banking S.A. (dawne UniCredit 
CA IB Poland). Od 2009 r. związany z Domem Maklerskim BDM S.A. Wydziałem Bankowości Inwestycyjnej, specjalista 
ds. corporate finance. W ramach realizowanych projektów m.in. przygotowuje analizy sytuacji finansowej spółek i 
grup kapitałowych oraz przeglądy zasad rachunkowości finansowej i zarządczej, opracowuje koncepcje 
restrukturyzacji oraz optymalizacji źródeł finansowania, przygotowuje kompleksowe wyceny spółek oraz prowadzi 
od strony finansowej procesy IPO/SPO oraz M&A. 
 
Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:  

1)  monitorowanie:  
a) procesu sprawozdawczości finansowej,  
b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu 

wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,  
c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę 

audytorską badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta.  
Komitet w tym zakresie powinien w szczególności badać: wszelkie zmiany norm, zasad i praktyk 
księgowych, znaczące korekty pozycji księgowych wynikające z badania, oświadczenia o kontynuacji 
działalności przez Emitenta oraz zgodność dokumentów finansowych z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności 
w przypadku, gdy na rzecz Emitenta świadczone są przez firmę audytorską inne dozwolone usługi niż 
badanie sprawozdań finansowych;  
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3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania dokonywanego przez biegłego rewidenta oraz 
wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, a 
także jaka była rola Komitetu w procesie badania;  

4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego 
dozwolonych usług innych niż badanie sprawozdań finansowych;  

5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; 
6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez 

podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej; 
7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej; 
8) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących powołania biegłych rewidentów zgodnie 

z politykami, o których mowa w pkt 5) i 6);  
9) przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności 

procesu sprawozdawczości finansowej u Emitenta; 
10) sporządzanie dla Rady  Nadzorczej rocznego sprawozdania ze swojej działalności.  

Komitet Audytu działa i podejmuje uchwały kolegialnie. Komitet Audytu odbywa posiedzenia z częstotliwością 
pozwalającą na wykonanie przez Komitet ustawowych zadań. 

Ze względu na swoją strukturę, Emitent nie zatrudnia osób odpowiedzialnych bezpośrednio za zarządzanie ryzykiem, 
audyt wewnętrzny i compliance. Za powyższe kwestie odpowiada bezpośrednio Zarząd Emitenta, za wyjątkiem 
zadań z tych obszarów wykonywanych przez Komitet Audytu Emitenta. 

Komitet Audytu Emitenta realizuje ustawowy obowiązek monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, systemów 
zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, analizując i 
opiniując informacje uzyskane na spotkaniach z Zarządem Emitenta, a w razie potrzeby także z kierownikami 
poszczególnych działów Emitenta. Komitet Audytu Emitenta systematycznie analizuje także otrzymywane od Zarząd 
Emitenta okresowe dane finansowe i operacyjne oraz dokonuje ich kontroli w zakresie spójności, prawidłowości 
ujęcia w księgach, jak również w zakresie istotnych zmian pomiędzy poszczególnymi okresami. 

Monitoring systemów kontroli wewnętrznej przez Komitet Audytu Emitenta polega także na okresowej weryfikacji 
obowiązujących u Emitenta procedur operacyjnych i księgowych. Komitet Audytu Emitenta korzysta również z 
wyników pracy biegłego rewidenta, który w toku przeglądu/badania sprawozdań finansowych Emitenta oraz Grupy 
Kapitałowej Emitenta przeprowadza procedury audytorskie w zakresie badania systemu kontroli wewnętrznej. 

Komitet Audytu Emitenta dokonuje weryfikacji, czy stosowany przez Zarząd Emitenta system zarządzania ryzykiem 
odpowiednio wcześnie i prawidłowo identyfikuje potencjalne ryzyka, czy obejmuje wszystkie obszary działalności 
Emitenta, czy uwzględnia specyfikę branży oraz ryzyka związane z otoczeniem Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej 
ze zmianami w nim zachodzącymi, jak również dokonuje sprawdzenia czy wykazywane w księgach rachunkowych 
wartości poszczególnych składników majątku Emitenta w odpowiedni sposób uwzględniają związane z nimi ryzyka, 
a co za tym idzie, czy są prawidłowo wyceniane. 

Komitet Audytu Emitenta, w zakresie monitorowania systemów zarządzenia ryzykiem, w szczególności: 

- dokonuje weryfikacji zidentyfikowanych przez Zarząd Emitenta ryzyk związanych z działalnością Emitenta 
(wewnętrznych i wynikających z jego otoczenia); 

- dokonuje oceny przyjętych przez Zarząd Emitenta poziomów prawdopodobieństwa wystąpienia 
potencjalnych ryzyk i ich skutków dla realizacji celów Emitenta oraz wyników finansowych; 

- rekomenduje (w zależności od potrzeb) podjęcie odpowiednich działań w celu zmniejszenia negatywnych 
konsekwencji wystąpienia ryzyk o istotnym znaczeniu dla Emitenta; 

- weryfikuje skuteczność podjętych przez Zarząd Emitenta działań w zakresie zarządzania ryzykami (analiza 
ex post); 

- ocenia efektywność i adekwatność stosowanych przez Zarząd Emitenta procedur i systemów zarządzania 
ryzykiem. 

Komitet Audytu Emitenta wykonuje swoje obowiązki w opisanym powyżej zakresie na każdym z posiedzeń Komitetu, 
jak również podczas indywidualnych spotkań członków Komitetu z Zarządem Emitenta. 

System kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej Emitenta oparty jest o kompetencje 
poszczególnych organów Emitenta oraz czynności realizowane przez biegłego rewidenta. 

Zarząd Emitenta odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie funkcjonowania skutecznego 
systemu kontroli wewnętrznej. Zarząd Emitenta ustanawia i okresowo aktualizuje kryteria oceny skuteczności 
systemu kontroli wewnętrznej, kryteria wyodrębniania procesów istotnych oraz zasady kategoryzacji 
nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej. Zarząd Emitenta określa także zasady okresowego 
informowania Rady Nadzorczej o nieprawidłowościach wykrytych przez system kontroli wewnętrznej oraz statusie 
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podjętych działań naprawczych, jak również zapewnia dokonywanie regularnego przeglądu wszystkich procesów 
funkcjonujących u Emitenta pod kątem ich istotności. 

Rada Nadzorcza Emitenta sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta ocenę sytuacji 
Emitenta, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji 
audytu wewnętrznego. Ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące 
raportowania finansowego i działalności operacyjnej. 

Przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej Emitenta są w szczególności: 

- kwartalne wyniki Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta, 

- bieżąca sytuacja w zakresie działalności faktoringowej i pożyczkowej Emitenta, 

- plany Zarządu Emitenta dotyczące potencjalnej ekspansji zagranicznej, 

- wyniki finansowe i rentowność poszczególnych linii biznesowych Emitenta, w szczególności PragmaGo, 

- bieżąca sytuacja w zakresie działalności leasingowej LeaseLink sp. z o.o., 

- bieżąca sytuacja w zakresie działalności informatycznej Mint Software sp. z o.o., 

- polityka w obszarze zewnętrznych źródeł finansowania działalności Emitenta, 

- działania w zakresie sprzedaży aktywów nieoperacyjnych Emitenta, 

- zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz wprowadzone systemy kontroli wewnętrznej Emitenta, 

- ryzyka związane z wypełnieniem kowenantów obligacyjnych oraz kredytowych Emitenta, 

- plany w zakresie rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, 

- projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Emitenta. 
Komitet Audytu Emitenta zapoznaje się ze stosowanymi przez Emitenta zasadami rachunkowości, przegląda 
przedstawione sprawozdania oraz przekazuje swoje uwagi Zarządowi Emitenta i Radzie Nadzorczej Emitenta. W 
ramach systemu kontroli wewnętrznej dotyczącej sprawozdawczości finansowej, do podstawowych zadań Komitetu 
Audytu Emitenta należy: 

- wyrażanie opinii na temat przyjętej przez Emitenta polityki rachunkowości i stosowanych zasad 
sporządzania sprawozdań finansowych; 

- weryfikacja sprawozdań finansowych przed ich opublikowaniem, w tym dyskusja z Zarządem Emitenta i 
biegłym rewidentem na temat poprawności i kompletności zawartych w nich informacji;  

- analiza raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych; 

- ocena komunikowania przez Emitenta informacji finansowych, w tym prognoz i informacji bieżących 
kierowanych do mediów, analityków, inwestorów i instytucji nadzoru. 

Członkowie Zarządu Emitenta przekazują bezpośrednio Radzie Nadzorczej Emitenta informacje dotyczące 
monitorowania ryzyk oraz kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej, a także w każdym innym 
zakresie dotyczącym sytuacji Emitenta, który jest przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej lub Komitetu 
Audytu Emitenta. Stosowne informacje udzielane są przez Członków Zarządu Emitenta zarówno poza posiedzeniami 
Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu Emitenta, jak i w trakcie samych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz Komitetu 
Audytu Emitenta. Prezes Zarządu Emitenta lub w jego zastępstwie inny Członek Zarządu Emitenta jest obecny na 
każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Emitenta. 

Z racji stosunkowo niewielkich rozmiarów przedsiębiorstwa i nierozbudowanej struktury organizacyjnej, Emitent na 
chwilę obecną nie planuje wyodrębniania w ramach struktur Emitenta jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie 
ryzykiem i kontrolę wewnętrzną oraz powoływania osoby, której zadaniem byłoby raportowanie Radzie Nadzorczej 
Emitenta w zakresie monitorowania ryzyk oraz kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej, 
pozostawiając te czynności w kompetencji Członków Zarządu Emitenta. Niezależnie od powyższego, Emitent na 
bieżąco weryfikuje konieczność wyodrębnienia w ramach struktur Emitenta jednostki odpowiedzialnej za 
zarządzenie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną. W przypadku uznania, że zachodzi taka konieczność, Emitent 
niezwłocznie podejmie czynności mające na celu powołanie odpowiedniej osoby i powierzenie jej stosownych 
kompetencji. 

U Emitenta nie funkcjonuje komisja ds. wynagrodzeń. 

11.1.2. KOMISJA DS. AUDYTU I KOMISJA DS. WYNAGRODZEŃ GWARANTA 

U Gwaranta funkcjonuje Komitet Audytu. 
Zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej Gwaranta, członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę 
Nadzorczą Gwaranta spośród jej członków. W skład Komitetu Audytu powinien wchodzić przynajmniej jeden członek 
posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkowie 
Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Gwarant. Większość 
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członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący powinna spełniać warunki niezależności określone w art. 
129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach. 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu w skład Komitetu Audytu wchodzą: 

 Zbigniew Zgoła – Przewodniczący Komitetu Audytu; 

 Grzegorz Borowski – Członek Komitetu Audytu; 

 Tomasz Lalik– Członek Komitetu Audytu. 
Zbigniew Zgoła oraz Grzegorz Borowski spełniają wymogi niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych 
rewidentach. 
Zarówno Zbigniew Zgoła jak i Grzegorz Borowski: 
1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w 
tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Gwaranta lub jednostki z nim 
powiązanej; 
2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Gwaranta lub jednostki z nim 
powiązanej; 
3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e Ustawy o Rachunkowości lub nie reprezentuje osób 
lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Gwarantem; 
4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Gwaranta lub jednostki z 
nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorcze oraz członek komitetu 
audytu; 
5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków 
gospodarczych z Gwarantem lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, 
akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do 
kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu 
utrzymującego takie stosunki; 
6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był: 
a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy 
audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Gwaranta lub jednostki z nim powiązanej, 
b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy 
audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Gwaranta,  
c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego 
organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania 
finansowego Gwaranta lub jednostki z nim powiązanej,  
d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub 
biegły rewident działający w jej imieniu; 
7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub 
innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Gwaranta; 
8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Gwaranta dłużej niż 12 lat; 
9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii 
bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Gwaranta lub osoby, o której 
mowa w pkt 1)-8); 
10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu 
zarządzającego Gwaranta lub osobą, o której mowa w pkt 1)-8). 
 
Zbigniew Zgoła posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych.  
Pan Zbigniew Zgoła jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie w 2000 r. ukończył studia o 
specjalizacji rachunkowość. Ponadto w latach 2001 – 2002 studiował podyplomowo na Wyższej Szkole Finansów i 
Zarządzania w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł Master of Busines Administration. Posiada uprawnienia biegłego 
rewidenta (wpis nr 11217) oraz uzyskał świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów zezwalające na usługowe 
prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zbigniew Zgoła od 2010 r. jest Prezesem Zarządu OFC sp. z o.o. w Bytomiu 
zajmującej się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, spraw kadrowo-płacowych, wykonywaniem analiz, 
biznesplanów, planów naprawczych, doradztwem finansowo-księgowym. Ponadto od 2008 r. współpracuje z HLB 
M2 Sp. z o.o. Tax & Audit Sp.k. (wcześniej HLB M2 Audyt Sp. z o.o.) oraz z HLB M2 Sp. z o.o. Audit PIE Sp.k., gdzie 
zajmuje się badaniem i przeglądem sprawozdań finansowych w tym spółek notowanych na GPW, a także wykonuje 
inne usługi biegłego rewidenta. Zbigniew Zgoła od 2017 r. jest członkiem rady nadzorczej w Wielospecjalistycznym 
Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach, a od 2015 r. jest członkiem rady nadzorczej Athena Investments 
Dom Maklerski S.A. 
Grzegorz Borowski oraz Tomasz Lalik posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży finansowej, tj. branży w której 
działa Gwarant. 
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Grzegorz Borowski w 2003 r. ukończył studia magisterski na wydziale Prawa i Administracji, Kierunek Prawo, 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczenie zawodowe rozpoczął w 1998 r. w Trading Service, gdzie 
pracował na stanowisku handlowca oraz referenta prawnego. W 2002 r. pracował w Dom Obrotu Wierzytelnościami 
CASH FLOW S.A na stanowisku Specjalisty ds. prawnych. Od 08.12.2013 r. do nadal jest zatrudniony w Banku 
Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju, gdzie zajmował stanowiska: Referenta ds. windykacji, Kierownika ds. windykacji 
i kontroli ryzyka kredytowego, Kierownika ds. windykacji i restrukturyzacji należności kredytowych, Dyrektora 
Zarządzającego komórkami obsługi kredytowej, a obecnie pełni funkcję Kierownika ds. windykacji. W okresie od 
2011-06-22 do 2017-03-02, jako przedstawiciel Banku, Grzegorz Borowski pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady 
nadzorczej Funduszu Poręczyć Kredytowych Sp. z o.o. z/s w Jastrzębiu-Zdroju. Tomasz Lalik jest absolwentem 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach kierunek Finanse. Od 2000 r. związany z Domem Maklerskim BDM S.A., 
zatrudniony kolejno na stanowiskach Specjalista ds. analiz, Zastępca Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji, Dyrektor 
Wydziału Analiz i Informacji, Zastępca Dyrektora Wydziału Bankowości Inwestycyjnej, od 2011 r. pełni funkcję 
Dyrektora Wydziału Bankowości Inwestycyjnej. W przeszłości pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej m.in. 
Voxel S.A., Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. oraz Controlling-Online Sp. z o.o.  
 
Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:  

1)  monitorowanie:  
a) procesu sprawozdawczości finansowej,  
b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu 

wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,  
c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę 

audytorską badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Gwaranta.  
Komitet w tym zakresie powinien w szczególności badać: wszelkie zmiany norm, zasad i praktyk 
księgowych, znaczące korekty pozycji księgowych wynikające z badania, oświadczenia o kontynuacji 
działalności przez Gwaranta oraz zgodność dokumentów finansowych z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności 
w przypadku, gdy na rzecz Gwaranta świadczone są przez firmę audytorską inne dozwolone usługi niż 
badanie sprawozdań finansowych;  

3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania dokonywanego przez biegłego rewidenta oraz 
wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, a 
także jaka była rola Komitetu w procesie badania;  

4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego 
dozwolonych usług innych niż badanie sprawozdań finansowych;  

5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; 
6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez 

podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej; 
7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej; 
8) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących powołania biegłych rewidentów zgodnie 

z politykami, o których mowa w pkt 5) i 6);  
9) przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności 

procesu sprawozdawczości finansowej u Gwaranta; 
10) sporządzanie dla Rady Nadzorczej rocznego sprawozdania ze swojej działalności.  

Komitet Audytu działa i podejmuje uchwały kolegialnie. Komitet Audytu odbywa posiedzenia z częstotliwością 
pozwalającą na wykonanie przez Komitet ustawowych zadań. 

Ze względu na swoją strukturę, Gwarant nie zatrudnia osób odpowiedzialnych bezpośrednio za zarządzanie 
ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance. Za powyższe kwestie odpowiada bezpośrednio Zarząd Gwaranta, za 
wyjątkiem zadań z tych obszarów wykonywanych przez Komitet Audytu Gwaranta. 

Komitet Audytu Gwaranta realizuje ustawowy obowiązek monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, 
systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, 
analizując i opiniując informacje uzyskane na spotkaniach z Zarządem Gwaranta, a w razie potrzeby także z 
kierownikami poszczególnych działów Gwaranta. Komitet Audytu Gwaranta systematycznie analizuje także 
otrzymywane od Zarządu Gwaranta okresowe dane finansowe i operacyjne oraz dokonuje ich kontroli w zakresie 
spójności, prawidłowości ujęcia w księgach, jak również w zakresie istotnych zmian pomiędzy poszczególnymi 
okresami. 

Monitoring systemów kontroli wewnętrznej przez Komitet Audytu Gwaranta polega także na okresowej weryfikacji 
obowiązujących u Gwaranta procedur operacyjnych i księgowych. Komitet Audytu Gwaranta korzysta również z 
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wyników pracy biegłego rewidenta, który w toku przeglądu/badania sprawozdań finansowych Gwaranta oraz Grupy 
Kapitałowej Gwaranta przeprowadza procedury audytorskie w zakresie badania systemu kontroli wewnętrznej. 

Komitet Audytu Gwaranta dokonuje weryfikacji, czy stosowany przez Zarząd Gwaranta system zarządzania ryzykiem 
odpowiednio wcześnie i prawidłowo identyfikuje potencjalne ryzyka, czy obejmuje wszystkie obszary działalności 
Gwaranta, czy uwzględnia specyfikę branży oraz ryzyka związane z otoczeniem Gwaranta oraz jego Grupy 
Kapitałowej ze zmianami w nim zachodzącymi, jak również dokonuje sprawdzenia czy wykazywane w księgach 
rachunkowych wartości poszczególnych składników majątku Gwaranta w odpowiedni sposób uwzględniają związane 
z nimi ryzyka, a co za tym idzie, czy są prawidłowo wyceniane. 

Komitet Audytu Gwaranta, w zakresie monitorowania systemów zarządzenia ryzykiem, w szczególności: 

- dokonuje weryfikacji zidentyfikowanych przez Zarząd Gwaranta ryzyk związanych z działalnością Gwaranta 
(wewnętrznych i wynikających z jego otoczenia); 

- dokonuje oceny przyjętych przez Zarząd Gwaranta poziomów prawdopodobieństwa wystąpienia 
potencjalnych ryzyk i ich skutków dla realizacji celów Gwaranta oraz wyników finansowych; 

- rekomenduje (w zależności od potrzeb) podjęcie odpowiednich działań w celu zmniejszenia negatywnych 
konsekwencji wystąpienia ryzyk o istotnym znaczeniu dla Gwaranta; 

- weryfikuje skuteczność podjętych przez Zarząd Gwaranta działań w zakresie zarządzania ryzykami (analiza 
ex post); 

- ocenia efektywność i adekwatność stosowanych przez Zarząd Gwaranta procedur i systemów zarządzania 
ryzykiem. 

Komitet Audytu Gwaranta wykonuje swoje obowiązki w opisanym powyżej zakresie na każdym z posiedzeń 
Komitetu, jak również podczas indywidualnych spotkań członków Komitetu z Zarządem Gwaranta. 

System kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej Gwaranta oparty jest o kompetencje 
poszczególnych organów Gwaranta oraz czynności realizowane przez biegłego rewidenta. 

Zarząd Gwaranta odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie funkcjonowania skutecznego 
systemu kontroli wewnętrznej. Zarząd Gwaranta ustanawia i okresowo aktualizuje kryteria oceny skuteczności 
systemu kontroli wewnętrznej, kryteria wyodrębniania procesów istotnych oraz zasady kategoryzacji 
nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej. Zarząd Gwaranta określa także zasady okresowego 
informowania Rady Nadzorczej o nieprawidłowościach wykrytych przez system kontroli wewnętrznej oraz statusie 
podjętych działań naprawczych, jak również zapewnia dokonywanie regularnego przeglądu wszystkich procesów 
funkcjonujących u Gwaranta pod kątem ich istotności. 

Rada Nadzorcza Gwaranta sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Gwaranta ocenę sytuacji 
Gwaranta, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji 
audytu wewnętrznego. Ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące 
raportowania finansowego i działalności operacyjnej. 

Przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej Gwaranta są w szczególności: 

- kwartalne wyniki Gwaranta oraz Grupy Kapitałowej Gwaranta, 

- bieżąca sytuacja w zakresie działalności windykacyjnej i serwiserskiej Gwaranta,  

- bieżąca sytuacja w zakresie działalności funduszu Pragma 1 FIZNS, 

- bieżąca sytuacja w zakresie działalności faktoringowej Emitenta, 

- bieżąca sytuacja w zakresie działalności leasingowej LeaseLink sp. z o.o., 

- bieżąca sytuacja w zakresie działalności informatycznej Mint Software sp. z o.o., 

- polityka Grupy Kapitałowej Gwaranta w obszarze zewnętrznych źródeł finansowania działalności Gwaranta 
oraz Emitenta, 

- ryzyka związane z wypełnieniem kowenantów obligacyjnych oraz kredytowych Gwaranta oraz Emitenta, 

- przegląd wybranych aktywów spółek Grupy Kapitałowej Gwaranta , w tym posiadanych nieruchomości, 

- plany wykorzystania/sprzedaży wybranych aktywów nieoperacyjnych spółek Grupy Kapitałowej Gwaranta, 

- plany w zakresie rozwoju i rozbudowy Grupy Kapitałowej. 
Komitet Audytu Gwaranta zapoznaje się ze stosowanymi przez Gwaranta zasadami rachunkowości, przegląda 
przedstawione sprawozdania oraz przekazuje swoje uwagi Zarządowi Gwaranta i Radzie Nadzorczej Gwaranta. W 
ramach systemu kontroli wewnętrznej dotyczącej sprawozdawczości finansowej, do podstawowych zadań Komitetu 
Audytu Gwaranta należy: 

- wyrażanie opinii na temat przyjętej przez Gwaranta polityki rachunkowości i stosowanych zasad 
sporządzania sprawozdań finansowych; 

- weryfikacja sprawozdań finansowych przed ich opublikowaniem, w tym dyskusja z Zarządem Gwaranta i 
biegłym rewidentem na temat poprawności i kompletności zawartych w nich informacji;  
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- analiza raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych; 

- ocena komunikowania przez Gwaranta informacji finansowych, w tym prognoz i informacji bieżących 
kierowanych do mediów, analityków, inwestorów i instytucji nadzoru. 

Członkowie Zarządu Gwaranta przekazują bezpośrednio Radzie Nadzorczej Gwaranta informacje dotyczące 
monitorowania ryzyk oraz kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej, a także w każdym innym 
zakresie dotyczącym sytuacji Gwaranta, który jest przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej lub Komitetu 
Audytu Gwaranta. Stosowne informacje udzielane są przez Członków Zarządu Gwaranta zarówno poza 
posiedzeniami Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu Gwaranta, jak i w trakcie samych posiedzeń Rady Nadzorczej 
oraz Komitetu Audytu Gwaranta. Prezes Zarządu Gwaranta lub w jego zastępstwie inny Członek Zarządu Gwaranta 
jest obecny na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Gwaranta. 

Z racji stosunkowo niewielkich rozmiarów przedsiębiorstwa i nierozbudowanej struktury organizacyjnej, Gwarant na 
chwilę obecną planuje wyodrębniania w ramach struktur Gwaranta jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie 
ryzykiem i kontrolę wewnętrzną oraz powoływania osoby, której zadaniem byłoby raportowanie Radzie Nadzorczej 
Gwaranta w zakresie monitorowania ryzyk oraz kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej, 
pozostawiając te czynności w kompetencji Członków Zarządu Gwaranta. Niezależnie od powyższego, Gwarant na 
bieżąco weryfikuje konieczność wyodrębnienia w ramach struktur Gwaranta jednostki odpowiedzialnej za 
zarządzenie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną. W przypadku uznania, że zachodzi taka konieczność, Gwarant 
niezwłocznie podejmie czynności mające na celu powołanie odpowiedniej osoby i powierzenie jej stosownych 
kompetencji. 

U Gwaranta nie funkcjonuje komisja ds. wynagrodzeń. 

11.2. PROCEDURY ŁADU KORPORACYJNEGO 

11.2.1. PROCEDURY ŁADU KORPORACYJNEGO EMITENTA 

Emitent podlega procedurom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 
GPW 2016 ” stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. 
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 stanowią zbiór rekomendacji i zasad postępowania odnoszących 
się w szczególności do organów spółek giełdowych i ich akcjonariuszy.  
Regulamin GPW oraz uchwały Zarządu i Rady GPW określają sposób przekazywania przez spółki giełdowe informacji 
o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz zakres przekazywanych informacji. 
Podstawowe dokumenty korporacyjne, w tym Statutu Emitenta oraz informacja na temat stanu stosowania przez 
Emitenta rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 są zamieszczone 
na stronie internetowej inwestor[kropka]pragmafaktoring.pl.  

Zarząd Emitenta, oświadcza, iż na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent i jego organy przestrzegają wszystkich 
procedur ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” za 
wyjątkiem zasad i rekomendacji wskazanych poniżej. 
 
I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i 
wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:  
I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą 
II.Z.1, 

Wyjaśnienie Emitenta: 
Na stronie internetowej Emitenta nie został zamieszczony schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy 
członków Zarządu Emitenta. Z uwagi na nierozbudowaną strukturę organizacyjną u Emitenta nie funkcjonuje 
sformalizowany podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami Zarządu. 
 

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej 
ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, 

Wyjaśnienie Emitenta: 
Zasada nie dotyczy Emitenta. Emitent nie publikuje prognoz finansowych. 

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz 
spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak 
płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki 
różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje 
polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,  
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Wyjaśnienie Emitenta:  
Emitent nie stosuje obecnie polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. 
Udział poszczególnych osób w wykonywaniu funkcji zarządu, nadzoru, oraz funkcji kierowniczych w strukturach 
Emitenta jest uzależniony od ich kompetencji, umiejętności i efektywności. W opinii Emitenta opisane powyżej 
kryteria oceny kandydatur w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów są całkowicie 
wystarczające z uwagi na potrzeby Emitenta. Informacje dotyczące danych osób zasiadających w organach Emitenta 
są publikowane w stosownych raportach bieżących informujących o wyborze organów oraz na stronie internetowej 
Emitenta. 

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 
dni przed datą walnego zgromadzenia, 

Wyjaśnienie Emitenta:  
Emitent nie stosuje zasady ze względu na skoncentrowaną strukturę akcjonariatu Emitenta. Zgodnie z art. 406(5) 
Ksh transmisja obrad walnego zgromadzenia nie ma charakteru obowiązkowego. W opinii Emitenta obowiązujące w 
tym zakresie przepisy Ksh, Statut Emitenta oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia regulują przebieg i udział w 
Walnych Zgromadzeniach w sposób kompleksowy i w pełni wystarczający. Koszty związane z transmisją obrad jak 
również ich rejestrowaniem i zapisu przewyższają na chwilę obecną korzyści dla inwestorów. 

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, 

Wyjaśnienie Emitenta:  
Emitent zapewni akcjonariuszom możliwość zapoznania się z zapisem przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia 
Emitenta w formie audio począwszy od walnych zgromadzeń, które odbędą się po dniu 1 stycznia 2018 r. poprzez 
zamieszczenie zapisu na stronie internetowej Emitenta. Emitent nie będzie udostępniał nagrań video przebiegu 
walnego zgromadzenia. Emitent rozważy stosowanie tej zasady w przyszłości. 

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność 
swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. 
Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura 
ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności. 

Wyjaśnienie Emitenta:  
Zasada nie dotyczy Emitenta. Emitent nie należy do w/w indeksów giełdowych, a jego struktura akcjonariatu i zakres 
działalności nie przemawiają za przygotowaniem angielskiej wersji strony internetowej w zakresie wskazanym w 
I.Z.1. W przypadku zakwalifikowania Emitenta do w/w indeksów lub zaistnienia okoliczności, o których mowa w 
niniejszej zasadzie Emitent przygotuje angielską wersję strony internetowej w zakresie wskazanym w I.Z.1. 

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków 
zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie 
internetowej spółki.  

Wyjaśnienie Emitenta: 
Z uwagi na stosunkowo niewielki rozmiar przedsiębiorstwa i nierozbudowaną strukturę organizacyjną Emitent nie 
wprowadził sformalizowanego podziału na poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członkami zarządu. 

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i 
compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną 
możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.  

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za 
realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, 
międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.  

Wyjaśnienie Emitenta: 
Ze względu na swoją strukturę, Emitent nie zatrudnia osób odpowiedzialnych bezpośrednio za zarządzanie ryzykiem, 
audyt wewnętrzny i compliance. Za powyższe kwestie odpowiada bezpośrednio Zarząd Emitenta za wyjątkiem zadań 
z tych obszarów wykonywanych przez Komitet Audytu. 

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania 
akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego 
przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna 
umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności 
poprzez:  

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,  
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku 
obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,  



Prospekt Emisyjny Podstawowy 

105 

3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.  

Wyjaśnienie Emitenta: 
Emitent nie stosuje zasady ze względu na skoncentrowaną strukturę akcjonariatu Emitenta. Zgodnie z art. 406(5) 
Ksh transmisja obrad walnego zgromadzenia nie ma charakteru obowiązkowego. W opinii Emitenta obowiązujące w 
tym zakresie przepisy Ksh, Statut Emitenta oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia regulują przebieg i udział w 
Walnych Zgromadzeniach w sposób kompleksowy i w pełni wystarczający. Koszty związane z transmisją obrad jak 
również ich rejestrowaniem i zapisu przewyższają na chwilę obecną korzyści dla inwestorów. 

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną 
transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.  

Wyjaśnienie Emitenta: 
Emitent nie stosuje zasady z przyczyn podanych przy rekomendacji IV.R.2. 

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do 
konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. 
Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania 
konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu 
sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. 

Wyjaśnienie Emitenta: 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie posiada regulacji wewnętrznych dotyczących kryteriów i okoliczności, 
w których może dojść u Emitenta do konfliktu interesów, a także zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów. 
Emitent opracuje stosowne regulacje wewnętrzne i dołoży starań, aby weszły one w życie nie później niż w dniu 1 
stycznia 2018 r.  

VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki 
wynagrodzeń. 

Wyjaśnienia Emitenta:  

Emitent nie stosuje niniejszej rekomendacji, gdyż na dzień zatwierdzenia Prospektu u Emitenta nie została przyjęta 
polityka wynagrodzeń.  

VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko - i 
długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące 
unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. 

Wyjaśnienia Emitenta: 

Emitent nie stosuje niniejszej rekomendacji, gdyż na dzień zatwierdzenia Prospektu u Emitenta nie została przyjęta 
polityka wynagrodzeń.  

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom 
wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji 
finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. 

Wyjaśnienia Emitenta: 
Zasada nie dotyczy Emitenta. Na dzień zatwierdzenia Prospektu u Emitenta nie został wprowadzony program 
motywacyjny. 

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami 
biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub 
innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 
lata. 

Wyjaśnienia Emitenta: 
Zasada nie dotyczy Emitenta. Na dzień zatwierdzenia Prospektu u Emitenta nie został wprowadzony program 
motywacyjny. 

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co 
najmniej:  

1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,  
2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i 
zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników 
wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub 
innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład 
grupy kapitałowej,  
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3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom 
pozafinansowych składników wynagrodzenia,  
4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub 
informację o ich braku,  
5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności 
długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.  

Wyjaśnienie Emitenta:  
Emitent nie stosuje niniejszej zasady Dobrych Praktyk, gdyż do dnia zatwierdzenia Prospektu u Emitenta nie została 
przyjęta polityka wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzeń poszczególnych pracowników i menedżerów oraz członków 
zarządu jest określana w oparciu o indywidualne umowy zawarte pomiędzy danym pracownikiem a Emitentem. 
Zarząd Emitenta dba jednocześnie o odpowiedni poziom wynagrodzeń, tak, aby utrzymać ciągłość i konkurencyjność 
pracy kluczowych pracowników w zespole, a tym samym zapewnić Emitentowi podstawy do dalszego rozwoju, co 
potwierdzają również coraz lepsze wyniki finansowe Emitenta osiągane w minionych latach. 

11.2.2. PROCEDURY ŁADU KORPORACYJNEGO GWARANTA 

Gwarant podlega procedurom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych 
na GPW 2016 ” stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. 
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 stanowią zbiór rekomendacji i zasad postępowania odnoszących 
się w szczególności do organów spółek giełdowych i ich akcjonariuszy.  
Regulamin GPW oraz uchwały Zarządu i Rady GPW określają sposób przekazywania przez spółki giełdowe informacji 
o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz zakres przekazywanych informacji. 
Podstawowe dokumenty korporacyjne, w tym Statutu Emitenta oraz informacja na temat stanu stosowania przez 
Gwaranta rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 są zamieszczone 
na stronie internetowej inwestor[kropka]pragmainkaso.pl.  
 
Zarząd Gwaranta, oświadcza, iż na dzień zatwierdzenia Prospektu Gwarant i jego organy przestrzegają wszystkich 
procedur ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” za 
wyjątkiem zasad i rekomendacji wskazanych poniżej. 
 

I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym 
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:  

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą 
II.Z.1, 

Wyjaśnienie Gwaranta: 
Na stronie internetowej Gwaranta nie został zamieszczony schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy 
członków Zarządu Gwaranta. Z uwagi na nierozbudowaną strukturę organizacyjną u Gwaranta nie funkcjonuje 
sformalizowany podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami Zarządu. 

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej 
ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, 

Wyjaśnienie Gwaranta: 
Zasada nie dotyczy Gwaranta. Gwarant nie publikuje prognoz finansowych. 

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz 
spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak 
płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki 
różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje 
polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,  

Wyjaśnienie Gwaranta:  
Gwarant nie stosuje obecnie polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. 
Udział poszczególnych osób w wykonywaniu funkcji zarządu, nadzoru, oraz funkcji kierowniczych w strukturach 
Gwaranta jest uzależniony od ich kompetencji, umiejętności i efektywności. W opinii Gwaranta opisane powyżej 
kryteria oceny kandydatur w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów są całkowicie 
wystarczające z uwagi na potrzeby Gwaranta. Informacje dotyczące danych osób zasiadających w organach 
Gwaranta są publikowane w stosownych raportach bieżących informujących o wyborze organów oraz na stronie 
internetowej Gwaranta. 
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I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 
dni przed datą walnego zgromadzenia, 

Wyjaśnienie Gwaranta:  
Gwarant nie stosuje zasady ze względu na skoncentrowaną strukturę akcjonariatu Gwaranta. Zgodnie z art. 406(5) 
Ksh transmisja obrad walnego zgromadzenia nie ma charakteru obowiązkowego. W opinii Gwaranta obowiązujące 
w tym zakresie przepisy Ksh, Statut Gwaranta oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia regulują przebieg i udział w 
Walnych Zgromadzeniach w sposób kompleksowy i w pełni wystarczający. Koszty związane z transmisją obrad jak 
również ich rejestrowaniem i zapisu przewyższają na chwilę obecną korzyści dla inwestorów. 

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, 

Wyjaśnienie Gwaranta:  
Gwarant nie stosuje tej zasady z przyczyn podanych powyżej przy zasadzie I.Z.1.16. 

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność 
swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. 
Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura 
ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności. 

Wyjaśnienie Gwaranta:  
Zasada nie dotyczy Gwaranta. Gwarant nie należy do w/w indeksów giełdowych, a jego struktura akcjonariatu i 
zakres działalności nie przemawiają za przygotowaniem angielskiej wersji strony internetowej w zakresie wskazanym 
w I.Z.1. W przypadku zakwalifikowania Gwaranta do w/w indeksów lub zaistnienia okoliczności, o których mowa w 
niniejszej zasadzie Gwarant przygotuje angielską wersję strony internetowej w zakresie wskazanym w I.Z.1. 

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków 
zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie 
internetowej spółki.  

Wyjaśnienie Gwaranta: 
Z uwagi na stosunkowo niewielki rozmiar przedsiębiorstwa i nierozbudowaną strukturę organizacyjną Gwarant nie 
wprowadził sformalizowanego podziału na poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członkami zarządu. 

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i 
compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną 
możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.  

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za 
realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, 
międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.  

Wyjaśnienie Gwaranta: 
Ze względu na swoją strukturę, Gwarant nie zatrudnia osób odpowiedzialnych bezpośrednio za zarządzanie 
ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance. Za powyższe kwestie odpowiada bezpośrednio Zarząd Gwaranta, za 
wyjątkiem zadań z tych obszarów wykonywanych przez Komitet Audytu. 

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania 
akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego 
przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna 
umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności 
poprzez:  

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,  
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku 
obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,  
3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.  

Wyjaśnienie Gwaranta: 
Gwarant nie stosuje zasady ze względu na skoncentrowaną strukturę akcjonariatu Gwaranta. Zgodnie z art. 406(5) 
Ksh transmisja obrad walnego zgromadzenia nie ma charakteru obowiązkowego. W opinii Gwaranta obowiązujące 
w tym zakresie przepisy Ksh, Statut Gwaranta oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia regulują przebieg i udział w 
Walnych Zgromadzeniach w sposób kompleksowy i w pełni wystarczający. Koszty związane z transmisją obrad jak 
również ich rejestrowaniem i zapisu przewyższają na chwilę obecną korzyści dla inwestorów. 

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną 
transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.  

Wyjaśnienie Gwaranta: 
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Gwarant nie stosuje zasady z przyczyn podanych przy rekomendacji IV.R.2. 

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do 
konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. 
Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania 
konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu 
sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. 

Wyjaśnienie Gwaranta: 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Gwarant nie posiada regulacji wewnętrznych dotyczących kryteriów i okoliczności, 
w których może dojść u Gwaranta do konfliktu interesów, a także zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów. 
Zarząd Gwaranta informuje, biorąc pod uwagę w szczególności istniejące powiązania kapitałowe członków zarządu 
z Gwarantem oraz długoterminowy charakter współpracy kluczowych menedżerów, że nie doszło dotychczas u 
Gwaranta do zaistnienia konfliktu interesów, a ryzyko jego zaistnienia Zarząd Gwaranta ocenia jako niewielkie. W 
opinii Zarządu, co potwierdza również dotychczasowa historia Gwaranta, wszyscy przedstawiciele i pracownicy 
Gwaranta z najwyższego szczebla są od wielu lat związani z Gwarantem i są skoncentrowani na jego rozwoju i na 
stałe współpracują z Gwarantem, co minimalizuje ryzyko powstania potencjalnego konfliktu interesów. 

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom 
wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji 
finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. 

Wyjaśnienie Gwaranta: 
Zasada nie dotyczy Gwaranta. Na dzień zatwierdzenia Prospektu u Gwaranta nie został wprowadzony program 
motywacyjny. 

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami 
biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub 
innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 
lata. 

Wyjaśnienie Gwaranta: 
Zasada nie dotyczy Gwaranta. Na dzień zatwierdzenia Prospektu u Gwaranta nie został wprowadzony program 
motywacyjny. 

VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki 
wynagrodzeń. 

Wyjaśnienia Gwaranta :  

Gwarant nie stosuje niniejszej rekomendacji, gdyż na dzień zatwierdzenia Prospektu u Gwaranta nie została przyjęta 
polityka wynagrodzeń.  

VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko - i 
długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące 
unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. 

Wyjaśnienia Gwaranta: 

Gwarant nie stosuje niniejszej rekomendacji, gdyż na dzień zatwierdzenia Prospektu u Gwaranta nie została przyjęta 
polityka wynagrodzeń.  

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co 
najmniej:  

1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,  
2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i 
zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników 
wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub 
innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład 
grupy kapitałowej,  
3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom 
pozafinansowych składników wynagrodzenia,  
4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub 
informację o ich braku,  
5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności 
długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.  
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Wyjaśnienie Gwaranta:  
Gwarant nie stosuje niniejszej zasady Dobrych Praktyk, gdyż do dnia zatwierdzenia Prospektu u Gwaranta nie została 
przyjęta polityka wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzeń poszczególnych pracowników i menedżerów oraz członków 
zarządu jest określana w oparciu o indywidualne umowy zawarte pomiędzy danym pracownikiem a Gwarantem. 
Zarząd Gwaranta dba jednocześnie o odpowiedni poziom wynagrodzeń, tak, aby utrzymać ciągłość i konkurencyjność 
pracy kluczowych pracowników w zespole, a tym samym zapewnić Gwarantowi podstawy do dalszego rozwoju, co 
potwierdzają również coraz lepsze wyniki finansowe Gwaranta osiągane w minionych latach. 

12. ZNACZNI AKCJONARIUSZE EMITENTA I GWARANTA 

12.1. W ZAKRESIE W JAKIM ZNANE JEST EMITENTOWI LUB GWARANTOWI WSKAZANIE CZY EMITENT LUB 
GWARANT BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO NALEŻĄ DO INNEGO PODMIOTU (OSOBY) LUB SĄ PRZEZ TAKI 
PODMIOT (OSOBĘ) KONTROLOWANI ORAZ WSKAZANIE TAKIEGO PODMIOTU (OSOBY), A TAKŻE OPISANIE 
CHARAKTERU TEJ KONTROLI I ISTNIEJĄCYCH MECHANIZMÓW, KTÓRE ZAPOBIEGAJĄ JEJ NADUŻYWANIU 

12.1.1. KONTROLA NAD EMITENTEM 

Emitent jest kontrolowany bezpośrednio przez Pragma Inkaso S.A., która posiada 2.233.848 akcji Emitenta, w tym: 
703.324 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosów w ten sposób, że każda akcja posiada 2 głosy oraz 
1.530.524 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, które na dzień zatwierdzenia Prospektu łącznie 
stanowią 81,17% akcji Emitenta i uprawniają do 85,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.  
Gwarant sprawuje bezpośrednią kontrolę nad Emitentem. Kontrola wykonywana przez Gwaranta nad Emitentem 
jest kontrolą kapitałową. Ponadto Gwarant wywiera decydujący wpływ na obsadzanie stanowisk kierowniczych 
Emitenta oraz wyznaczanie jego kierunków rozwoju i określanie polityki. Podmiotem kontrolującym Emitenta w 
sposób pośredni jest Pragma Finanse Sp. z o.o., która posiada większość (55,84%) głosów na walnym zgromadzeniu 
Pragma Inkaso S.A. 
Pomiędzy Gwarantem a Emitentem nie zostały zawarte żadne umowy regulujące zarządzanie Emitentem lub 
przekazywanie przez niego zysku, w rozumieniu art. 7 Kodeksu spółek handlowych. 
Nie istnieją żadne szczególne wewnętrzne mechanizmy zapobiegające nadużywaniu kontroli Gwaranta nad 
Emitentem. Gwarancją nienadużywania kontroli Gwaranta nad Emitentem są przepisy polskiego prawa regulujące 
zasady odpowiedzialności deliktowej, odszkodowawczej oraz nakładające odpowiedzialność karną i cywilną za 
działania na szkodę spółki. 

12.1.2. KONTROLA NAD GWARANTEM 

Gwarant jest kontrolowany bezpośrednio przez Pragma Finanse Sp. z o.o., która posiada 1.772.081 akcji Gwaranta, 
co stanowi 48,15% akcji Gwaranta i uprawnia do 55,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu Gwaranta. 
Pragma Finanse Sp. z o.o. sprawuje bezpośrednią kontrolę nad Gwarantem. Kontrola wykonywana przez Pragma 
Finanse Sp. z o.o. nad Gwarantem jest kontrolą kapitałową. Ponadto Pragma Finanse Sp. z o.o. wywiera decydujący 
wpływ na obsadzanie stanowisk kierowniczych Gwaranta oraz wyznaczanie jego kierunków rozwoju i określanie 
polityki.  
Pomiędzy Pragma Finanse Sp. z o.o. a Gwarantem nie zostały zawarte żadne umowy regulujące zarządzanie 
Gwarantem lub przekazywanie przez niego zysku, w rozumieniu art. 7 Kodeksu spółek handlowych. Nie istnieją żadne 
szczególne wewnętrzne mechanizmy zapobiegające nadużywaniu kontroli Pragma Finanse Sp. z o.o. nad 
Gwarantem. Gwarancją nienadużywania kontroli Pragma Finanse Sp. z o.o. nad Gwarantem są przepisy polskiego 
prawa regulujące zasady odpowiedzialności deliktowej, odszkodowawczej oraz nakładające odpowiedzialność karną 
i cywilną za działania na szkodę spółki. 
Wspólnikami Pragma Finanse Sp. z o.o. są: Michał Kolmasiak, który jest właścicielem 954 udziałów, Rafał Witek, który 
jest właścicielem 954 udziałów oraz Tomasz Boduszek, który jest właścicielem 477 udziałów („Wspólnicy”). Kapitał 
zakładowy Pragma Finanse Sp. z o.o. wynosi 119.250 zł i dzieli się na 2.358 udziałów o wartości 50 zł każdy. Żaden ze 
Wspólników nie posiada większości ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Pragma Finanse Sp. z o.o.  
Żaden ze Wspólników nie sprawuje kontroli nad Pragma Finanse Sp. z o.o. w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) Ustawy 
o Rachunkowości. Wspólnicy nie zawarli żadnych porozumień dotyczących kierowania polityką finansową lub 
operacyjną Pragma Finanse Sp. z o.o. Wspólnicy nie są stronami porozumienia wskazanego w art. 87 ust. 1 pkt 5) 
Ustawy o Ofercie. Rafał Witek jest wspólnikiem VBCP Asset Management R. Witek Sp. J, która udzieliła pożyczki 
Gwarantowi. Umowa pożyczki została opisana w pkt 15.2.2. Prospektu. 
Wspólnicy zasiadają w organach Emitenta oraz Gwaranta. Michał Kolmasiak pełni funkcję Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Emitenta oraz Wiceprezesa Zarządu Gwaranta, Rafał Witek pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej 
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Emitenta oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Gwaranta, Tomasz Boduszek pełni funkcję Prezesa Zarządu 
Emitenta oraz Prezesa Zarządu Gwaranta. 
Wspólnicy nie należą ani w ciągu ostatnich dwóch lat nie należeli do Grupy Kapitałowej Emitenta ani Grupy 
Kapitałowej Gwaranta. Wspólnicy nie są więc podmiotami powiązanymi z Emitentem lub Gwarantem w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 pkt 43) Ustawy o Rachunkowości. 

12.2. OPIS WSZELKICH ZNANYCH EMITENTOWI ORAZ GWARANTOWI USTALEŃ, KTÓRYCH REALIZACJA MOŻE W 
PÓŹNIEJSZEJ DACIE SPOWODOWAĆ ZMIANY W SPOSOBIE KONTROLI EMITENTA LUB GWARANTA 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu nie ma żadnych znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja 
mogłaby w późniejszej dacie spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta. 
Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu nie ma żadnych znanych Gwarantowi ustaleń, których realizacja 
mogłaby w późniejszej dacie spowodować zmiany w sposobie kontroli Gwaranta. 

13. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA I GWARANTA, JEJ 
SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT 

13.1. HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE EMITENTA I GWARANTA 

EMITENT 

Na podstawie art.28 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji 
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów 
emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, Emitent zamieścił jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2016 
oraz skonsolidowane sprawozdanie za rok 2017 w Dokumencie Rejestracyjnym przez odniesienie.  

Jednostkowe sprawozdania Emitenta za rok 2016, sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, wynikającymi z 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, 
zostało zbadane przez AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 18/4, 60-538 Poznań, podmiot wpisany 
pod numerem ewidencyjnym 3363 na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. 

Skonsolidowane sprawozdanie Emitenta za rok 2017, sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, wynikającymi 
z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, 
zostało zbadane przez Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 
E, 61-131 Poznań, podmiot wpisany pod numerem ewidencyjnym 4055 na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 
w Warszawie. 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy, który zakończył się w dniu 31 grudnia 2016 roku 
zostało przekazane do publicznej wiadomości w dniu 20 marca 2017 roku.  
Raport roczny za 2016 rok dostępny jest na stronie internetowej Emitenta:  
http://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2017/04/Jednostkowe-sprawozdanie-finasowe-za-2016-rok-z-opinia-1.pdf 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy, który zakończył się w dniu 31 grudnia 2017 
roku zostało przekazane do publicznej wiadomości w dniu 17 kwietnia 2018 roku.  
Raport roczny za 2017 rok dostępny jest na stronie internetowej Emitenta:  
http://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2018/04/Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-Pragma-Faktoring-za-2017-z-opinią-
biegłego.pdf 

GWARANT 

Na podstawie art.28 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji 
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów 
emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, Gwarant zamieścił skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 
2016 – 2017 w Dokumencie Rejestracyjnym przez odniesienie.  

Skonsolidowane sprawozdanie Gwaranta za lata 2016 i 2017, sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, 
wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej, zostały zbadane przez AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 18/4, 60-
538 Poznań, podmiot wpisany pod numerem ewidencyjnym 3363 na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w 
Warszawie. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gwaranta za rok obrotowy, który zakończył się w dniu 
31 grudnia 2016 roku, zostało przekazane do publicznej wiadomości w dniu 20 marca 2017 roku. 
Raport roczny za 2016 rok dostępny jest na stronie internetowej Emitenta:  

http://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2017/04/Jednostkowe-sprawozdanie-finasowe-za-2016-rok-z-opinia-1.pdf
http://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2018/04/Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-Pragma-Faktoring-za-2017-z-opinią-biegłego.pdf
http://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2018/04/Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-Pragma-Faktoring-za-2017-z-opinią-biegłego.pdf
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http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2008/07/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-Pragma-Inkaso-za-2016-rok.pdf 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gwaranta za rok obrotowy, który zakończył się w dniu 
31 grudnia 2017 roku, zostało przekazane do publicznej wiadomości w dniu 17 kwietnia 2018 roku. 
Raport roczny za 2017 rok dostępny jest na stronie internetowej Emitenta:  
http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2018/04/Skonsolidowane-sprawozdanie-Finansowe-Pragma-Inkaso-wraz-z-opinią-
biegłego.pdf 

13.2. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

Na podstawie art. 28 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji 
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów 
emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, Emitent i Gwarant zamieścił sprawozdania finansowe za lata 2016 – 
2017 w Dokumencie Rejestracyjnym przez odniesienie.  

EMITENT 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy, który zakończył się w dniu 31 grudnia 2016 roku 
zostało przekazane do publicznej wiadomości w dniu 20 marca 2017 roku.  
Raport roczny za 2016 rok dostępny jest na stronie internetowej Emitenta:  

http://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2017/04/Jednostkowe-sprawozdanie-finasowe-za-2016-rok-z-opinia-1.pdf 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy, który zakończył się w dniu 31 grudnia 2017 
roku zostało przekazane do publicznej wiadomości w dniu 17 kwietnia 2018 roku.  
Raport roczny za 2017 rok dostępny jest na stronie internetowej Emitenta:  

http://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2018/04/Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-Pragma-Faktoring-za-2017-z-opinią-
biegłego.pdf 

GWARANT 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gwaranta za rok obrotowy, który zakończył się w dniu 
31 grudnia 2016 roku, zostało przekazane do publicznej wiadomości w dniu 20 marca 2017 roku. 
Raport roczny za 2016 rok dostępny jest na stronie internetowej Emitenta:  
http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2008/07/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-Pragma-Inkaso-za-2016-rok.pdf 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gwaranta za rok obrotowy, który zakończył się w dniu 
31 grudnia 2017 roku, zostało przekazane do publicznej wiadomości w dniu 17 kwietnia 2018 roku. 
Raport roczny za 2017 rok dostępny jest na stronie internetowej Emitenta:  
http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2018/04/Skonsolidowane-sprawozdanie-Finansowe-Pragma-Inkaso-wraz-z-opinią-
biegłego.pdf 

13.3. BADANIE HISTORYCZNYCH ROCZNYCH DANYCH FINANSOWYCH 

13.3.1. OŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCE, ŻE HISTORYCZNE DANE FINANSOWE ZOSTAŁY ZBADANE PRZEZ 
BIEGŁEGO REWIDENTA 

EMITENT 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy, który zakończył się w dniu 31 grudnia 2016 roku 
zostało zbadane przez biegłego rewidenta, a opinia z jego badania została przekazana do publicznej wiadomości w 
dniu 20 marca 2017 roku.  
Opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 rok dostępna jest na stronie internetowej 
Emitenta:  
http://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2017/04/Jednostkowe-sprawozdanie-finasowe-za-2016-rok-z-opinia-1.pdf 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy, który zakończył się w dniu 31 grudnia 2017 
roku zostało zbadane przez biegłego rewidenta, a opinia z jego badania została przekazana do publicznej wiadomości 
w dniu 17 kwietnia 2018 roku.  
Opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok dostępna jest na stronie internetowej 
Emitenta:  
http://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2018/04/Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-Pragma-Faktoring-za-2017-z-
opinią-biegłego.pdf 

Emitent oświadcza, że historyczne jednostkowe sprawozdania finansowe za rok 2016 oraz historyczne 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017 włączone do niniejszego Prospektu przez odniesienie zostały 
zbadane przez biegłego rewidenta. 

http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2008/07/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-Pragma-Inkaso-za-2016-rok.pdf
http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2018/04/Skonsolidowane-sprawozdanie-Finansowe-Pragma-Inkaso-wraz-z-opinią-biegłego.pdf
http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2018/04/Skonsolidowane-sprawozdanie-Finansowe-Pragma-Inkaso-wraz-z-opinią-biegłego.pdf
http://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2017/04/Jednostkowe-sprawozdanie-finasowe-za-2016-rok-z-opinia-1.pdf
http://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2018/04/Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-Pragma-Faktoring-za-2017-z-opinią-biegłego.pdf
http://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2018/04/Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-Pragma-Faktoring-za-2017-z-opinią-biegłego.pdf
http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2008/07/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-Pragma-Inkaso-za-2016-rok.pdf
http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2018/04/Skonsolidowane-sprawozdanie-Finansowe-Pragma-Inkaso-wraz-z-opinią-biegłego.pdf
http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2018/04/Skonsolidowane-sprawozdanie-Finansowe-Pragma-Inkaso-wraz-z-opinią-biegłego.pdf
http://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2017/04/Jednostkowe-sprawozdanie-finasowe-za-2016-rok-z-opinia-1.pdf
http://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2018/04/Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-Pragma-Faktoring-za-2017-z-opinią-biegłego.pdf
http://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2018/04/Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-Pragma-Faktoring-za-2017-z-opinią-biegłego.pdf
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Żaden z biegłych rewidentów nie odmówił wyrażenia opinii o badanych historycznych informacjach finansowych. 
Opinie biegłego rewidenta dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok zakończony 31 
grudnia 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. 
nie były negatywne ani nie zawierały zastrzeżeń.  

GWARANT 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016 zostało zbadane przez biegłego rewidenta, a opinia z jego 
badania została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 20 marca 2017 roku. 
Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok dostępna jest na stronie internetowej 
Gwaranta:  
http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2008/07/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-Pragma-Inkaso-za-2016-rok.pdf 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017 zostało zbadane przez biegłego rewidenta, a opinia z jego 
badania została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 17 kwietnia 2018 roku. 
Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok dostępna jest na stronie internetowej 
Gwaranta:  
http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2018/04/Skonsolidowane-sprawozdanie-Finansowe-Pragma-Inkaso-wraz-z-opinią-
biegłego.pdf 

Gwarant oświadcza, że historyczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2016 i 2017 włączone do 
niniejszego Prospektu przez odniesienie zostały zbadane przez biegłego rewidenta. 

Żaden z biegłych rewidentów nie odmówił wyrażenia opinii o badanych historycznych informacjach finansowych. 
Opinie biegłego rewidenta dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gwaranta za 
lata zakończone 31 grudnia 2016 r. oraz 31 grudnia 2017 r. nie były negatywne ani nie zawierały zastrzeżeń.  

13.3.2. WSKAZANIE INNYCH INFORMACJI W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM, KTÓRE ZOSTAŁY ZBADANE PRZEZ 
BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

Historyczne informacje finansowe obejmujące sprawozdania finansowe Emitenta i Gwaranta za okresy 
sprawozdawcze zakończone 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2017 roku sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej były przedmiotem 
badania przez Biegłego Rewidenta.  
W Prospekcie nie przestawiono innych informacji, które zostały zbadane przez biegłych rewidentów.  

13.3.3. INFORMACJA O DANYCH FINANSOWYCH W PROSPEKCIE NIE POCHODZĄCYCH ZE SPRAWOZDAŃ 
FINANSOWYCH EMITENTA ZBADANYCH PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA 

Historyczne informacje finansowe obejmujące jednostkowe sprawozdanie finansowe i skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Emitenta oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Gwaranta za 
okresy sprawozdawcze zakończone 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2017 roku sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej były przedmiotem 
badania przez Biegłego Rewidenta. 
Dodatkowo poza wskazanymi historycznymi informacjami finansowymi Emitenta i Gwaranta, Prospekt zawiera 
śródroczne skonsolidowane informacje finansowe Emitenta i Gwaranta sporządzone za okres od 1 stycznia do 30 
września 2018 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 roku, które nie 
podlegały badaniu przez biegłego rewidenta oraz śródroczne skonsolidowane informacje finansowe Emitenta i 
Gwaranta sporządzone za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r., tj. za I półrocze 2018 r. wraz z danymi 
porównywalnymi za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. (Raport półroczny podlegał przeglądowi przez Biegłego 
Rewidenta). 
Poza historycznymi informacjami finansowymi, które zostały zbadane przez Biegłego Rewidenta oraz śródrocznymi 
informacjami finansowymi za I półrocze 2018 r., które zostały poddane przeglądowi przez Biegłego Rewidenta, żadne 
inne dane finansowe zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym Podstawowym nie pochodzą ze sprawozdań 
finansowych badanych lub przeglądniętych przez Biegłego Rewidenta. 

Oprócz danych finansowych zaczerpniętych i prezentowanych wprost ze sprawozdań finansowych Emitenta i 
Gwaranta (w tym głównie ze sprawozdań z sytuacji finansowej, z zysków i strat oraz z przepływów pieniężnych) 
zawiera również opis alternatywnych wskaźników pomiaru wyników Emitenta i Gwaranta, tzw. APM (z ang. APM – 
Alternative Performance Measure, w rozumieniu Wytycznych ESMA „Alternatywne pomiary wyników”). Wskaźniki 
APM zostały obliczone na podstawie danych ze sprawozdań finansowych Emitenta oraz Gwaranta i nie zostały 

http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2008/07/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-Pragma-Inkaso-za-2016-rok.pdf
http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2018/04/Skonsolidowane-sprawozdanie-Finansowe-Pragma-Inkaso-wraz-z-opinią-biegłego.pdf
http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2018/04/Skonsolidowane-sprawozdanie-Finansowe-Pragma-Inkaso-wraz-z-opinią-biegłego.pdf
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zbadane ani też przeglądnięte przez Biegłego Rewidenta. Alternatywne pomiary wyników nie są miernikiem wyników 
finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ani nie powinny by 
traktowane jako mierniki wyników finansowych lub przepływów pieniężnych. Wskaźniki te nie są jednolicie 
definiowane i mogą nie być porównywalne do wskaźników prezentowanych przez inne spółki, w tym spółki 
prowadzące działalność w tym samym sektorze, co Emitent czy też Gwarant. Alternatywne pomiary wyników 
powinny by analizowane wyłącznie jako dodatkowe, nie zaś zastępujące informacje finansowe prezentowane w 
sprawozdaniach finansowych Emitenta i Gwaranta. Alternatywnym pomiarom wyników nie należy przypisywać 
wyższego poziomu istotności niż pomiarom bezpośrednio wynikającym ze sprawozdań finansowych Emitenta i 
Gwaranta. Dane te powinny być rozpatrywanie łącznie ze sprawozdaniami finansowymi Emitenta i Gwaranta. 
Emitent oraz Gwarant prezentują wybrane wskaźniki APM, ponieważ w ich opinii są one źródłem dodatkowych 
(oprócz danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych), wartościowych informacji o sytuacji finansowej i 
operacyjnej Emitenta oraz Gwaranta jak również ułatwiają ocenę osiąganych przez Emitenta oraz Gwaranta wyników 
finansowych na przestrzeni poszczególnych okresów sprawozdawczych. 

13.4. DATA NAJNOWSZYCH DANYCH FINANSOWYCH EMITENTA I GWARANTA 

Ostatnie śródroczne informacje finansowe Emitenta i Gwaranta dotyczą sprawozdania finansowego za okres od  
1 stycznia do 30 września 2018 r. 

13.5. ŚRÓDROCZNE I INNE DANE FINANSOWE EMITENTA I GWARANTA 

EMITENT 

Po dacie ostatnich rocznych jednostkowych danych finansowych za rok 2017 zbadanych przez Biegłego Rewidenta, 
Emitent opublikował w dniu 26 listopada 2018 roku skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 
1 lipca do 30 września 2018 r., które nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.  
Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r zostało 
zamieszczone na stronie internetowej Emitenta:  
https://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2018/11/Pragma-Faktoring_raport-okresowy-za-3-kwartal-2018-1.pdf 

Po dacie ostatnich rocznych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2017 zbadanych przez Biegłego 
Rewidenta, Emitent opublikował w dniu 5 września 2018 roku Raport półroczny za okres od 1 stycznia 2018 roku do 
30 czerwca 2018 roku. Raport półroczny podlegał przeglądowi przez Biegłego Rewidenta.  
Raport półroczny za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku został zamieszczony na stronie 
internetowej Emitenta:  
https://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2018/09/Pragma-Faktoring-raport-okresowy-1-polrocze-2018.pdf 

GWARANT 

Po dacie ostatnich rocznych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2017 zbadanych przez Biegłego 
Rewidenta, Gwarant opublikował w dniu 28 listopada 2018 roku skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe 
za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r., które nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.  
Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r zostało 
zamieszczone na stronie internetowej Emitenta:  
http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2018/11/GK-Pragma-Inkaso_raport-za-3-kwartal-2018.pdf  

Po dacie ostatnich rocznych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2017 zbadanych przez Biegłego 
Rewidenta, Gwarant opublikował w dniu 7 września 2018 roku Raport półroczny za okres od 1 stycznia 2018 roku do 
30 czerwca 2018 roku. Raport półroczny podlegał przeglądowi przez Biegłego Rewidenta.  
Raport półroczny za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku został zamieszczony na stronie 
internetowej Gwaranta:  
https://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2018/09/Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1H-2018-Pragma-Inkaso-SA.pdf 

13.6. POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE  

13.6.1. POSTĘPOWANIE SĄDOWE I ARBITRAŻOWE EMITENTA 

Emitent oświadcza, że według jego wiedzy w okresie ostatnich 12 miesięcy nie były oraz, że w najbliższym czasie nie 
wystąpią i w chwili obecnej nie są prowadzone żadne postępowania przed organami rządowymi, postępowania 
sądowe lub arbitrażowe, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową 
lub rentowność Emitenta lub Grupy Kapitałowej Pragma Faktoring za wyjątkiem postępowań opisanych w pkt 13.6.2 
Prospektu. Na potrzeby niniejszego Prospektu, za postępowania istotne, które mogły mieć lub miały wpływ na 
sytuację finansową Emitenta lub Grupy Kapitałowej Pragma Faktoring zostają uznane postępowania, których 

https://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2018/11/Pragma-Faktoring_raport-okresowy-za-3-kwartal-2018-1.pdf
https://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2018/09/Pragma-Faktoring-raport-okresowy-1-polrocze-2018.pdf
https://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2018/09/Pragma-Faktoring-raport-okresowy-1-polrocze-2018.pdf
http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2018/11/GK-Pragma-Inkaso_raport-za-3-kwartal-2018.pdf
https://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2018/09/Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1H-2018-Pragma-Inkaso-SA.pdf
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wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso za okres ostatniego 
roku obrotowego poprzedzającego dzień zatwierdzenia Prospektu, a także postępowania które nie spełniają 
kryterium finansowego wskazanego powyżej, jednakże są dla przedsiębiorstwa Emitenta istotne z innych względów. 

13.6.2. POSTĘPOWANIE SĄDOWE I ARBITRAŻOWE GWARANTA 

Gwarant oświadcza, że według jego wiedzy w okresie ostatnich 12 miesięcy nie były oraz, że w najbliższym czasie nie 
wystąpią i w chwili obecnej nie są prowadzone żadne postępowania przed organami rządowymi, postępowania 
sądowe lub arbitrażowe, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową 
lub rentowność Gwaranta lub Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso za wyjątkiem postępowania opisanego poniżej. 
Na potrzeby niniejszego Prospektu, za postępowania istotne, które mogły mieć lub miały wpływ na sytuację 
finansową Gwaranta lub Grupy Kapitałowej Pragmy Inkaso zostają uznane postępowania, których wartość 
przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso za okres ostatniego roku 
obrotowego poprzedzającego dzień zatwierdzenia Prospektu, a także postępowania które nie spełniają kryterium 
finansowego wskazanego powyżej, jednakże są dla przedsiębiorstwa Gwaranta istotne z innych względów. 
 
Proces o zapłatę odszkodowania 
Gwarant dochodził zapłaty kwoty 486.588 zł wraz z odsetkami od dłużnika Osiedla Niepołomickie Sp. z o.o. z siedzibą 
w Chorzowie i w ramach procesu uzyskał zabezpieczenie swoich roszczeń. Powództwo Gwaranta zostało 
prawomocnie oddalone (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach V Wydział Cywilny z dnia 19 września 2014 r. sygn. 
akt V ACa 548/14).  
W związku z tą sprawą, toczył się również proces karny wobec członków zarządu byłego dłużnika Gwaranta. Zostali 
oni prawomocnie skazani m.in. za pomocnictwo przy przestępstwie oszustwa oraz fałszerstwa intelektualnego 
dokumentów. W wyroku sąd dodatkowo nałożył na jednego ze skazanych obowiązek naprawienie szkody 
poniesionej przez Gwaranta na skutek działań reprezentowanej przez niego spółki w kwocie prawie 400 tys. zł. 
Osiedla Niepołomickie Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie pozwała Gwaranta o zapłatę 3,13 mln zł odszkodowań 
związanych z różnego rodzaju szkodami powstałymi w związku z przeprowadzonymi postępowaniami 
zabezpieczającym i egzekucyjnym. Na kwotę żądania składają się zarówno szkody rzeczywiste, jak i utracone korzyści. 
Gwarant żąda oddalenia pozwu, wskazując na brak podstaw dla jego odpowiedzialności, a w szczególności 
kwestionując wysokości poszczególnych szkód, wskazując na brak adekwatnego związku przyczynowo – skutkowego 
pomiędzy szkodami, a legalnymi działaniami Gwaranta. Wyrokiem z dnia 27 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w 
Katowicach oddalił w całości powództwo Osiedla Niepołomickie Sp. z o.o. Na dzień zatwierdzenia Prospektu wyrok 
nie jest prawomocny. Gwarant nie utworzył rezerw na zobowiązania dochodzone w tym procesie.  

13.7. ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB HANDLOWEJ EMITENTA I GWARANTA, KTÓRE MIAŁY 
MIEJSCE OD DATY ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, ZA KTÓRY OPUBLIKOWANO 
ZBADANE INFORMACJE FINANSOWE LUB ŚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

Zarząd Emitenta oświadcza, że od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za który opublikowano 
śródroczne informacje finansowe, tj. 30.09.2018 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Podstawowego 
nie wystąpiły żadne znaczące zmiany w jej sytuacji finansowej i pozycji handlowej Emitenta. 
Zarząd Gwaranta oświadcza, że od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za który opublikowano 
śródroczne informacje finansowe, tj. 30.09.2018 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Podstawowego 
nie wystąpiły żadne znaczące zmiany w jej sytuacji finansowej i pozycji handlowej Gwaranta. 

14. INFORMACJE DODATKOWE 

14.1. KAPITAŁ AKCYJNY 

14.1.1. WIELKOŚĆ WYEMITOWANEGO KAPITAŁU DLA KAŻDEJ KLASY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA 

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2.752.167 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt 
siedem złotych) i dzieli się na 2.752.167 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt 
siedem) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: 

a) 703.324 (siedemset trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery) akcje imienne serii A, o numerach od 0.000.001 
do 0.703.324 uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 głosy; 

b) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 1.200.000; 

c) 662.586 (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii C, 
o numerach od 0.000.001 do 0.662.586. 
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d) 186.257 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii D, o numerach 
od 0.000.001 do 0.186.257. 

Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone. 
Emitent wyjaśnia, że w Rejestrze Przedsiębiorców omyłkowo został ujawniony błędny zapis słowny liczby akcji 
uprzywilejowanych serii A Emitenta (Rubryka 9, Dział 1 Pkt 3 odpisu z Rejestru Przedsiębiorców). Liczba akcji 
uprzywilejowanych serii A wynosi 703.324 (słownie: siedemset trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery) akcje, co 
zostało prawidłowo wskazane w Statucie Emitenta oraz w Rubryce 9, Dziale 1 Pkt 2 odpisu z Rejestru 
Przedsiębiorców. Emitent, przy pierwszej kolejnej zmianie zgłaszanej do Krajowego Rejestru Sądowego, złoży 
wniosek o usunięcie powyższej rozbieżności. 

14.1.2. WIELKOŚĆ WYEMITOWANEGO KAPITAŁU DLA KAŻDEJ KLASY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO GWARANTA 

Kapitał zakładowy Gwaranta wynosi 3.680.000,00 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 
3.680.000 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: 

a) 640.000 (sześćset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, 
że na każdą jedną akcję przypadają 2 głosy, o numerach od A 000.001 do A 640.000; 

b) 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 000.001 do 
B 960.000; 

c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C 000.001 do C 800.000; 

d) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 000.001 do D 
360.000; 

e) 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E 000.001 do 
E 920.000. 

Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone. 

14.2. UMOWA I STATUT 

14.2.1. REJESTR I NUMER WPISU W REJESTRZE ORAZ OPIS PRZEDMIOTU I CELU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, ZE 
WSKAZANIEM MIEJSCA W STATUCIE, W KTÓRYM SĄ ONE OKREŚLONE 

Emitent zarejestrowany został w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000267847. Emitent w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi faktoringu, leasingu, 
windykacji, doradztwa prawnego, wywiadu gospodarczego oraz finansowania. 

Działalność Emitenta sklasyfikowana według PKD opisana została w § 2 Statutu, który stanowi Załącznik nr 1 do 
Prospektu.  

14.2.2. REJESTR I NUMER WPISU W REJESTRZE ORAZ OPIS PRZEDMIOTU I CELU DZIAŁALNOŚCI GWARANTA, ZE 
WSKAZANIEM MIEJSCA W STATUCIE, W KTÓRYM SĄ ONE OKREŚLONE 

Gwarant zarejestrowany został w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000294983. Gwarant w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi faktoringu, leasingu, 
windykacji, doradztwa prawnego, wywiadu gospodarczego oraz finansowania. 

Działalność Gwaranta sklasyfikowana według PKD opisana została w § 6 Statutu, który stanowi Załącznik nr 2 do 
Prospektu.  

15. ISTOTNE UMOWY EMITENTA I GWARANTA ORAZ PODMIOTÓW Z GRUPY KAPITAŁOWEJ GWARANTA 

15.1. ISTOTNE UMOWY EMITENTA 

Rozporządzenie Komisji Europejskiej 809/2004 regulujące problematykę sporządzania prospektów emisyjnych nie 
zawiera definicji umów istotnych (niezawartych w ramach normalnego toku działalności Emitenta). W związku z 
powyższym na potrzeby niniejszego prospektu, za umowy istotne zostały uznane te umowy niezawarte w ramach 
normalnego toku działalności Emitenta, które mają istotne znaczenie dla prowadzonej przez Emitenta działalności, 
to jest: (i) umowy, których wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Gwaranta 
za okres ostatniego roku obrotowego poprzedzającego Datę Prospektu (ii) umowy Emitenta oraz jego podmiotów 
zależnych, które nie spełniają kryterium finansowego wskazanego w pkt (i) powyżej, jednakże są dla 
przedsiębiorstwa Emitenta istotne z innych względów. 
Umowy istotne Emitenta zostały podzielone na trzy podstawowe grupy:  

- umowy kredytowe,  
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- umowy zastawu rejestrowego, 

- emisje obligacji, 

- umowy poręczeń. 

15.1.1. UMOWY KREDYTOWE 

Umowa limitu kredytowego wielocelowego zawarta z PKO BP S.A. w dniu 29 lipca 2011 r. 

Na mocy tej umowy PKO BP S.A. („Bank”) udzielił Emitentowi limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 
20.000.000 zł („Limit”). W ramach Limitu Bank udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym w walucie PLN do 
kwoty 20.000.000 zł oraz kredytu w rachunku bieżącym w walucie EUR do kwoty 10.000.000 zł na finansowanie 
bieżących zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej oraz na spłatę kredytu zaciągniętego 
w Alior Bank S.A. do wysokości 3.500.000 zł. 

Limit został udzielony na okres od dnia 29 lipca 2011 r. do dnia 23 lutego 2019 r.  

Spłata kredytu powinna nastąpić w terminie do 23 lutego 2019 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o 
stawkę WIBOR 1M, a w przypadku kredytu w EUR – EURIBOR1M, powiększoną o marżę.  

Wierzytelności z umowy kredytu zostały zabezpieczone wekslem własnym in blanco Emitenta poręczonym przez 
Gwaranta, umownym prawem potrącenia wierzytelności Banku z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank, 
hipoteką umowną łączną do kwoty 30.000.000 zł na:  

- nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Migdałowej będącej własnością Emitenta,  

- nieruchomości położonej w Bukowinie Tatrzańskiej w rejonie Wierchu Głodowskiego będącej własnością 
Gwaranta, 

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kielcach będącej własnością Gwaranta oraz 
przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości położonej w Bukowinie Tatrzańskiej i 
oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 40.000.000 zł. 

W ramach tej umowy Emitent zobowiązał się m.in. do zapewnienia, aby wszelkie zobowiązania Emitenta wynikające 
z umowy były traktowane co najmniej równorzędnie, w szczególności co do pierwszeństwa zaspokojenia lub 
ustanowionych zabezpieczeń w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych 
zobowiązań Emitenta z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, do informowania o zamiarze 
udzielenia poręczeń i/lub pożyczek nie związanych z prowadzoną przez Emitenta działalnością gospodarczą w celu 
uzyskania pozytywnego stanowiska Banku, do niedokonywania wypłat z zysku bez uprzedniego uzyskania stanowiska 
Banku, w sytuacji gdy kwota wypłaconej dywidendy mogłaby doprowadzić do zmniejszenia się kapitałów własnych 
Emitenta poniżej 35.000.000 zł. 

W razie utraty przez Emitenta zdolności kredytowej albo w przypadku niedotrzymania przez Emitenta warunków 
udzielenia Limitu Bank jest uprawniony do obniżenia kwoty Limitu albo wypowiedzenia umowy. Bank może także 
wypowiedzieć umowę, jeżeli jakakolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania Emitenta wobec Banku lub wobec 
innych podmiotów/instytucji bankowych stała się wymagalna i następnie nie została zapłacona w terminie 5 dni 
roboczych od dnia wymagalności.  

Na Dzień Prospektu kredyt jest w trakcie wykorzystania. 

Umowa kredytowa o kredyt odnawialny zawarta z mBank S.A. w dniu 6 czerwca 2016 r. 

Na mocy tej umowy mBank S.A. („Bank”) udzielił Emitentowi kredytu odnawialnego w kwocie nieprzekraczającej 
10.000.000 zł („Kredyt”) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta i 
wykorzystaniem w pierwszej kolejności na częściową spłatę obligacji serii E.  

Kredyt został udzielony w okresie od dnia 7 czerwca 2016 r. do dnia 30 maja 2019 r. Ostatecznym dniem spłaty 
Kredytu jest 31 maja 2019 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o 
marżę.  

Wierzytelności z umowy kredytu zostały zabezpieczone zastawem rejestrowym na 924.500 sztuk akcji Gwaranta 
oznaczonych kodem ISIN: PLPRGNK00017 będących własnością Pragma Finanse Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach oraz oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w 
trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 15.000.000 zł.  

W ramach tej umowy Emitent zobowiązał się m.in. do utrzymywania wskaźników finansowych na poziomie 
wskazanym w umowie, do nieudzielania poręczeń i gwarancji za inne podmioty, przekraczających w łącznej wartości 
15% aktywów netto wykazywanych w rocznym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy, do 
nieobciążania aktywów stanowiących zabezpieczenie Banku na rzecz innych wierzycieli, do traktowania zobowiązań 
wobec Banku przynajmniej na równi z wszystkimi innymi obecnymi i przyszłymi zobowiązaniami z tytułu zadłużenia 
finansowego, z wyjątkiem zobowiązań, których wykonanie jest uprzywilejowane ma mocy bezwzględnie 
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obowiązujących przepisów prawa, do przedstawienia innego zaakceptowanego przez Bank zabezpieczenia w 
przypadku spadku ceny akcji Gwaranta poniżej 7,26 zł.  

W razie zagrożenia terminowej spłaty Kredytu z powodu złego stanu majątkowego Emitenta lub w przypadku 
niedotrzymania przez Emitenta warunków udzielenia Kredytu, Bank jest uprawniony do wstrzymania prawa 
Emitenta do dalszego wykorzystania Kredytu, obniżenia kwoty Kredytu, wypowiedzenia umowy, zażądania 
dodatkowego zabezpieczenia spłaty Kredytu oraz do potrącenia swojej wierzytelności z tytułu niniejszej umowy 
Kredytu z wierzytelnością Emitenta, wynikającej z każdej umowy rachunku bankowego prowadzonego przez Bank 
na rzecz Emitenta.  

Kredyt został przez Emitenta wykorzystany w całości i jest obecnie spłacany. 

Środki z kredytu zostały w całości przeznaczone na wcześniejszy wykup obligacji Emitenta serii E, który nastąpił w 
dniu 16 września 2016 r. 

15.1.2. UMOWY ZASTAWU REJESTROWEGO 

Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności zawarta dnia 29 sierpnia 2016 r.  

W dniu 29 sierpnia 2016 r. Emitent zawarł z Administratorem Zastawu umowę o ustanowieniu zastawu rejestrowego 
na zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy z obligacji serii H. Na mocy umowy Emitent ustanowił na rzecz 
obligatariuszy, na rzecz których działa Administrator Zastawu zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności 
istniejących i przyszłych o zmiennym składzie stanowiącym całość gospodarczą. Zbiór obciążony zastawem 
rejestrowym obejmuje wierzytelności wobec osób trzecich nabywane przez Emitenta, jako faktora od faktorantów 
w ramach umów faktoringu, spełniające określone w umowie zastawu rejestrowego warunki. Zastaw rejestrowy 
został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 26.000.000 zł. Zasady wchodzenia wierzytelności 
do zbioru zostały opisane w umowie. W ramach umowy Emitent zobowiązał się, że przed wygaśnięciem zastawu nie 
dokona zbycia ani obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego jako całości, ani też poszczególnych wierzytelności 
wchodzących w skład zbioru. Umowa przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego wyboru zaspokoić 
wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: (1) w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, (2) w 
drodze sprzedaży przez przetarg publiczny, prowadzony przez komornika lub notariusza, (3) w drodze przejęcia na 
własność zbioru wierzytelności jako przedmiotu zastawu. 

Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności zawarta dnia 2 listopada 2016 r.  

W dniu 2 listopada 2016 r. Emitent zawarł z Administratorem Zastawu umowę o ustanowieniu zastawu rejestrowego 
na zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy z obligacji serii I. Na mocy umowy Emitent ustanowił na rzecz 
obligatariuszy, na rzecz których działa Administrator Zastawu zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności 
istniejących i przyszłych o zmiennym składzie stanowiącym całość gospodarczą. Zbiór obciążony zastawem 
rejestrowym obejmuje wierzytelności wobec osób trzecich nabywane przez Emitenta, jako faktora od faktorantów 
w ramach umów faktoringu, spełniające określone w umowie zastawu rejestrowego warunki. Zastaw rejestrowy 
został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 26.000.000 zł. Zasady wchodzenia wierzytelności 
do zbioru zostały opisane w umowie. W ramach umowy Emitent zobowiązał się, że przed wygaśnięciem zastawu nie 
dokona zbycia ani obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego jako całości, ani też poszczególnych wierzytelności 
wchodzących w skład zbioru. Umowa przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego wyboru zaspokoić 
wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: (1) w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, (2) w 
drodze sprzedaży przez przetarg publiczny, prowadzony przez komornika lub notariusza, (3) w drodze przejęcia na 
własność zbioru wierzytelności jako przedmiotu zastawu. 

Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności zawarta dnia 15 listopada 2016 r.  

W dniu 15 listopada 2016 r. Emitent zawarł z Administratorem Zastawu umowę o ustanowieniu zastawu 
rejestrowego na zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy z obligacji serii J. Na mocy umowy Emitent ustanowił 
na rzecz obligatariuszy, na rzecz których działa Administrator Zastawu zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności 
istniejących i przyszłych o zmiennym składzie stanowiącym całość gospodarczą. Zbiór obciążony zastawem 
rejestrowym obejmuje wierzytelności wobec osób trzecich nabywane przez Emitenta, jako faktora od faktorantów 
w ramach umów faktoringu, spełniające określone w umowie zastawu rejestrowego warunki. Zasady wchodzenia 
wierzytelności do zbioru zostały opisane w umowie. Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy 
zabezpieczenia wynoszącej 26.000.000 zł. W ramach umowy Emitent zobowiązał się, że przed wygaśnięciem zastawu 
nie dokona zbycia ani obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego jako całości, ani też poszczególnych 
wierzytelności wchodzących w skład zbioru. Umowa przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego 
wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: (1) w drodze sądowego postępowania 
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egzekucyjnego, (2) w drodze sprzedaży przez przetarg publiczny, prowadzony przez komornika lub notariusza, (3) w 
drodze przejęcia na własność zbioru wierzytelności jako przedmiotu zastawu. 

Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności zawarta dnia 19 grudnia 2016 r.  

W dniu 19 grudnia 2016 r. Emitent zawarł z Administratorem Zastawu umowę o ustanowieniu zastawu rejestrowego 
na zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy z obligacji serii K. Na mocy umowy Emitent ustanowił na rzecz 
obligatariuszy, na rzecz których działa Administrator Zastawu zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności 
istniejących i przyszłych o zmiennym składzie stanowiącym całość gospodarczą. Zbiór obciążony zastawem 
rejestrowym obejmuje wierzytelności wobec osób trzecich nabywane przez Emitenta, jako faktora od faktorantów 
w ramach umów faktoringu, spełniające określone w umowie zastawu rejestrowego warunki. Zasady wchodzenia 
wierzytelności do zbioru zostały opisane w umowie. Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy 
zabezpieczenia wynoszącej 13.000.000 zł. W ramach umowy Emitent zobowiązał, że się przed wygaśnięciem zastawu 
nie dokona zbycia ani obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego jako całości, ani też poszczególnych 
wierzytelności wchodzących w skład zbioru. Umowa przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego 
wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: (1) w drodze sądowego postępowania 
egzekucyjnego, (2) w drodze sprzedaży przez przetarg publiczny, prowadzony przez komornika lub notariusza, (3) w 
drodze przejęcia na własność zbioru wierzytelności jako przedmiotu zastawu. 

Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności zawarta dnia 28 kwietnia 2017 r.  

W dniu 28 kwietnia 2017 r. Emitent zawarł z Administratorem Zastawu umowę o ustanowieniu zastawu rejestrowego 
na zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy z obligacji serii L. Na mocy umowy Emitent ustanowił na rzecz 
obligatariuszy, na rzecz których działa Administrator Zastawu zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności 
istniejących i przyszłych o zmiennym składzie stanowiącym całość gospodarczą. Zbiór obciążony zastawem 
rejestrowym obejmuje wierzytelności wobec osób trzecich nabywane przez Emitenta, jako faktora od faktorantów 
w ramach umów faktoringu, spełniające określone w umowie zastawu rejestrowego warunki. Zasady wchodzenia 
wierzytelności do zbioru zostały opisane w umowie. Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy 
zabezpieczenia wynoszącej 19.500.000 zł. W ramach umowy Emitent zobowiązał się, że przed wygaśnięciem zastawu 
nie dokona zbycia ani obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego jako całości, ani też poszczególnych 
wierzytelności wchodzących w skład zbioru. Umowa przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego 
wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: (1) w drodze sądowego postępowania 
egzekucyjnego, (2) w drodze sprzedaży przez przetarg publiczny, prowadzony przez komornika lub notariusza, (3) w 
drodze przejęcia na własność zbioru wierzytelności jako przedmiotu zastawu. 

Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności zawarta dnia 5 października 2017 r.  

W dniu 5 października 2017 r. Emitent zawarł z Administratorem Zastawu umowę o ustanowieniu zastawu 
rejestrowego na zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy z obligacji serii M. Na mocy umowy Emitent ustanowił 
na rzecz obligatariuszy, na rzecz których działa Administrator Zastawu zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności 
istniejących i przyszłych o zmiennym składzie stanowiącym całość gospodarczą. Zbiór obciążony zastawem 
rejestrowym obejmuje wierzytelności wobec osób trzecich nabywane przez Emitenta, jako faktora od faktorantów 
w ramach umów faktoringu, spełniające określone w umowie zastawu rejestrowego warunki. Zasady wchodzenia 
wierzytelności do zbioru zostały opisane w umowie. Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy 
zabezpieczenia wynoszącej 15.600.000 zł. W ramach umowy Emitent zobowiązał, że się przed wygaśnięciem zastawu 
nie dokona zbycia ani obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego jako całości, ani też poszczególnych 
wierzytelności wchodzących w skład zbioru. Umowa przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego 
wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: (1) w drodze sądowego postępowania 
egzekucyjnego, (2) w drodze sprzedaży przez przetarg publiczny, prowadzony przez komornika lub notariusza, (3) w 
drodze przejęcia na własność zbioru wierzytelności jako przedmiotu zastawu. 

Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności zawarta dnia 15 grudnia 2017 r.  

W dniu 15 grudnia 2017 r. Emitent zawarł z Administratorem Zastawu umowę o ustanowieniu zastawu rejestrowego 
na zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy z obligacji serii N. Na mocy umowy Emitent ustanowił na rzecz 
obligatariuszy, na rzecz których działa Administrator Zastawu zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności 
istniejących i przyszłych o zmiennym składzie stanowiącym całość gospodarczą. Zbiór obciążony zastawem 
rejestrowym obejmuje wierzytelności wobec osób trzecich nabywane przez Emitenta, jako faktora od faktorantów 
w ramach umów faktoringu, spełniające określone w umowie zastawu rejestrowego warunki. Zasady wchodzenia 
wierzytelności do zbioru zostały opisane w umowie. Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy 
zabezpieczenia wynoszącej 5.200.000 zł. W ramach umowy Emitent zobowiązał się, że przed wygaśnięciem zastawu 
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nie dokona zbycia ani obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego, jako całości, ani też poszczególnych 
wierzytelności wchodzących w skład zbioru. Umowa przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego 
wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: (1) w drodze sądowego postępowania 
egzekucyjnego, (2) w drodze sprzedaży przez przetarg publiczny, prowadzony przez komornika lub notariusza, (3) w 
drodze przejęcia na własność zbioru wierzytelności, jako przedmiotu zastawu. 

Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności zawarta dnia 21 marca 2018 r.  

W dniu 21 marca 2018 r. Emitent zawarł z Administratorem Zastawu umowę o ustanowieniu zastawu rejestrowego 
na zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy z obligacji serii O. Na mocy umowy Emitent ustanowił na rzecz 
obligatariuszy, na rzecz których działa Administrator Zastawu zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności 
istniejących i przyszłych o zmiennym składzie stanowiącym całość gospodarczą. Zbiór obciążony zastawem 
rejestrowym obejmuje wierzytelności wobec osób trzecich nabywane przez Emitenta, jako faktora od faktorantów 
w ramach umów faktoringu, spełniające określone w umowie zastawu rejestrowego warunki. Zasady wchodzenia 
wierzytelności do zbioru zostały opisane w umowie. Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy 
zabezpieczenia wynoszącej 13.000.000 zł. W ramach umowy Emitent zobowiązał się, że przed wygaśnięciem zastawu 
nie dokona zbycia ani obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego jako całości, ani też poszczególnych 
wierzytelności wchodzących w skład zbioru. Umowa przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego 
wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: (1) w drodze sądowego postępowania 
egzekucyjnego, (2) w drodze sprzedaży przez przetarg publiczny, prowadzony przez komornika lub notariusza, (3) w 
drodze przejęcia na własność zbioru wierzytelności jako przedmiotu zastawu. 

15.1.3. EMISJE OBLIGACJI EMITENTA 

Emitent od 2011 roku jest emitentem m.in. obligacji notowanych na rynku Catalyst. Łącznie Emitent wyemitował 
trzynaście serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 194.000.000 zł oraz spłacił siedem serii obligacji o łącznej 
wartości 105.000.000 zł. 
Poniżej znajduje się krótki opis tych serii obligacji wyemitowanych przez Emitenta, których wartość nominalna 
spełnia kryterium istotności wskazane na wstępie pkt 15.1, a ich termin zapadalności przypada po dniu zatwierdzenia 
Prospektu. Żadna z poniższej opisanych serii obligacji nie posiada opcji wcześniejszego wykupu na żądanie 
obligatariusza lub obligatariuszy. 

Obligacje serii H 

Obligacje o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł. Wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 
29 sierpnia 2016 r., objęte przez obligatariuszy w ramach prywatnej oferty. Obligacje serii H są zabezpieczone: 
zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących 
całość gospodarczą o najwyższej sumie zabezpieczenia w wysokości 26.000.000 zł, poręczeniem udzielonym przez 
Gwaranta do kwoty nie wyższej niż 26.000.000 zł oraz wekslami własnymi in blanco wystawionymi przez Gwaranta 
w związku z poręczeniem wraz z deklaracją wekslową. Termin zapadalności obligacji serii H ustalono na dzień 21 
września 2019 r. Oprocentowanie obligacji serii H jest zmienne i jest równe sumie stopy procentowej WIBOR dla 
trzymiesięcznych depozytów międzybankowych oraz marży. Oprocentowanie jest płatne w okresach kwartalnych. 
Obligacje serii H nie mają formy dokumentu. Obligacje serii H są notowane na rynku Catalyst w alternatywnym 
systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A. 

Obligacje serii I 

Obligacje o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł. Wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 
2 listopada 2016 r., objęte przez obligatariuszy w ramach prywatnej oferty. Obligacje serii I są zabezpieczone: 
zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących 
całość gospodarczą o najwyższej sumie zabezpieczenia w wysokości 26.000.000 zł, poręczeniem udzielonym przez 
Gwaranta do kwoty nie wyższej niż 26.000.000 zł oraz wekslami własnymi in blanco wystawionymi przez Gwaranta 
w związku z poręczeniem wraz z deklaracją wekslową. W związku z umową poręczenia, Gwarant złożyła oświadczenie 
o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty 26.000.000 (słownie: 
dwadzieścia sześć milionów) złotych. 
Termin zapadalności obligacji serii I ustalono na dzień 3 maja 2020 r. Oprocentowanie obligacji serii I jest zmienne i 
jest równe sumie stopy procentowej WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych oraz marży. 
Oprocentowanie jest płatne w okresach kwartalnych. Obligacje serii I nie mają formy dokumentu. Obligacje serii I 
nie są notowane. 

Obligacje serii J 
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Obligacje o łącznej wartości nominalnej 12.000.000 zł. Wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 
8 listopada 2016 r., objęte przez obligatariuszy w ramach prywatnej oferty. Obligacje serii J są zabezpieczone: 
zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących 
całość gospodarczą o najwyższej sumie zabezpieczenia w wysokości 15.600.000 zł, poręczeniem udzielonym przez 
Gwaranta do kwoty nie wyższej niż 15.600.000 zł oraz wekslami własnymi in blanco wystawionymi przez Gwaranta 
w związku z poręczeniem wraz z deklaracją wekslową. Termin zapadalności obligacji serii J ustalono na dzień 2 
grudnia 2020 r. Oprocentowanie obligacji serii J jest zmienne i jest równe sumie stopy procentowej WIBOR dla 
trzymiesięcznych depozytów międzybankowych oraz marży. Oprocentowanie jest płatne w okresach kwartalnych. 
Obligacje serii J nie mają formy dokumentu. Obligacje serii J są notowane na rynku Catalyst w alternatywnym 
systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A. 

Obligacje serii K 

Obligacje o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł. Wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 
15 grudnia 2016 r., objęte przez obligatariuszy w ramach prywatnej oferty. Obligacje serii K są zabezpieczone: 
zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących 
całość gospodarczą o najwyższej sumie zabezpieczenia w wysokości 13.000.000 zł, poręczeniem udzielonym przez 
Gwaranta do kwoty nie wyższej niż 13.000.000 zł oraz wekslami własnymi in blanco wystawionymi przez Gwaranta 
w związku z poręczeniem wraz z deklaracją wekslową. W związku z umową poręczenia, Gwarant złożyła oświadczenie 
o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty 13.000.000 (słownie: 
dwadzieścia sześć milionów) złotych. 
Termin zapadalności obligacji serii K ustalono na dzień 22 lipca 2020 r. Oprocentowanie obligacji serii K jest zmienne 
i jest równe sumie stopy procentowej WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych oraz marży. 
Oprocentowanie jest płatne w okresach kwartalnych. Obligacje serii K nie mają formy dokumentu. Obligacje serii K 
nie są notowane. 

Obligacje serii L 

Obligacje o łącznej wartości nominalnej 15.000.000 zł. Wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 
24 kwietnia 2017 r., objęte przez obligatariuszy w ramach prywatnej oferty. Obligacje serii L są zabezpieczone: 
zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących 
całość gospodarczą o najwyższej sumie zabezpieczenia w wysokości 19.500.000 zł, poręczeniem udzielonym przez 
Gwaranta do kwoty nie wyższej niż 19.500.000 zł oraz wekslami własnymi in blanco wystawionymi przez Gwaranta 
w związku z poręczeniem wraz z deklaracją wekslową. Termin zapadalności obligacji serii L ustalono na dzień 17 maja 
2021 r. Oprocentowanie obligacji serii L jest zmienne i jest równe sumie stopy procentowej WIBOR dla 
trzymiesięcznych depozytów międzybankowych oraz marży. Oprocentowanie jest płatne w okresach kwartalnych. 
Obligacje serii L nie mają formy dokumentu. Obligacje serii L są notowane na rynku Catalyst w alternatywnym 
systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A. 

Obligacje serii M 

Obligacje o łącznej wartości nominalnej 12.000.000 zł. Wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 
27 września 2017 r., objęte przez obligatariuszy w ramach prywatnej oferty. Obligacje serii M są zabezpieczone: 
zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących 
całość gospodarczą o najwyższej sumie zabezpieczenia w wysokości 15.600.000 zł, poręczeniem udzielonym przez 
Gwaranta do kwoty nie wyższej niż 15.600.000 zł oraz wekslami własnymi in blanco wystawionymi przez Gwaranta 
w związku z poręczeniem wraz z deklaracją wekslową. Termin zapadalności obligacji serii M ustalono na dzień 18 
października 2021 r. Oprocentowanie obligacji serii M jest zmienne i jest równe sumie stopy procentowej WIBOR dla 
trzymiesięcznych depozytów międzybankowych oraz marży. Oprocentowanie jest płatne w okresach kwartalnych. 
Obligacje serii M nie mają formy dokumentu. Obligacje serii M są notowane na rynku Catalyst w alternatywnym 
systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A. 
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Obligacje serii N 

Obligacje o łącznej wartości nominalnej 4.000.000 zł. Wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 
4 grudnia 2017 r., objęte przez obligatariuszy w ramach prywatnej oferty. Obligacje serii N są zabezpieczone: 
zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących 
całość gospodarczą o najwyższej sumie zabezpieczenia w wysokości 5.200.000 zł, poręczeniem udzielonym przez 
Gwaranta do kwoty nie wyższej niż 5.200.000 zł oraz wekslami własnymi in blanco wystawionymi przez Gwaranta w 
związku z poręczeniem wraz z deklaracją wekslową. Termin zapadalności obligacji serii N ustalono na dzień 15 
grudnia 2021 r. Oprocentowanie obligacji serii N jest zmienne i jest równe sumie stopy procentowej WIBOR dla 
trzymiesięcznych depozytów międzybankowych oraz marży. Oprocentowanie jest płatne w okresach kwartalnych. 
Obligacje serii N nie mają formy dokumentu. Obligacje serii N nie są notowane. 

Obligacje serii O  

Obligacje o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł. Wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 
19 marca 2018 r., objęte przez obligatariuszy w ramach prywatnej oferty. Obligacje serii O są zabezpieczone: 
zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących 
całość gospodarczą o najwyższej sumie zabezpieczenia w wysokości 13.000.000 zł, poręczeniem udzielonym przez 
Gwaranta do kwoty nie wyższej niż 13.000.000 zł oraz wekslami własnymi in blanco wystawionymi przez Gwaranta 
w związku z poręczeniem wraz z deklaracją wekslową. Termin zapadalności obligacji serii O ustalono na dzień 29 
marca 2022 r. Oprocentowanie obligacji serii O jest zmienne i jest równe sumie stopy procentowej WIBOR dla 
trzymiesięcznych depozytów międzybankowych oraz marży. Oprocentowanie jest płatne w okresach kwartalnych. 
Obligacje serii O nie mają formy dokumentu. Obligacje serii O są notowane na rynku Catalyst w alternatywnym 
systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A. 

15.1.4. UMOWY PORĘCZENIA 

Umowa poręczenia za zobowiązania LeaseLink sp. z o.o. z dnia  17 września 2018 r. 
Na mocy umowy zawartej z AS Mintos Marketplace akciju sabiedriba z siedzibą w Rydze („Mintos”) Emitent udzielił 
bezwarunkowego oraz nieodwołalnego poręczenia („Poręczenie”) za zobowiązania pieniężne spółki zależnej 
LeaseLink sp. z o.o. („LeaseLink”) wobec Mintos wynikające z zawartej pomiędzy tymi podmiotami umowy 
o współpracy („Umowa Współpracy”) oraz za zobowiązania pieniężne wobec użytkowników platformy internetowej 
prowadzonej przez Mintos („Platforma”), którzy korzystając z Platformy nabędą od LeaseLink przepływy z 
wierzytelności przysługujących LeaseLink w stosunku do jej klientów („Inwestorzy”) z jednoczesnym 
zagwarantowaniem spłacalności tych wierzytelności („Zobowiązania Gwarancyjne”).  
Emitent szacuje, że maksymalna wartość Poręczenia nie przekroczy kwoty 5.000.000 (pięć milionów) złotych. 
Na mocy Umowy Emitent zobowiązał się do zapewnienia, że zobowiązania Emitenta z tytułu Poręczenia, będą 
traktowane przynajmniej równorzędnie (pari passu) z innymi zobowiązaniami Emitenta, oraz że pozycja Mintos oraz 
Inwestorów pod względem pierwszeństwa realizacji roszczeń oraz udzielonych zabezpieczeń będzie równorzędna z 
pozycją innych wierzycieli Emitenta. W ramach Umowy Emitent zobowiązał się również m.in. do utrzymywania 
wskaźników finansowych na poziomie wskazanym w Umowie. W sytuacji, gdy wartość Zobowiązań Gwarancyjnych 
przekroczy 500.000 euro, Emitent zobowiązał się:  

1. nie zawierać umów, na podstawie których zysk Emitenta mógłby zostać podzielony z innym podmiotem; 
2. nie dokonywać połączenia, fuzji, podziału czy reorganizacji; 
3. nie dokonywać żadnej transakcji poza tymi w normalnym toku działalności, zawieranymi na warunkach 

rynkowych i na zasadach wolnej konkurencji; 
4. zapewnić, że nie nastąpi zmiana w kontroli nad Emitentem;  

bez uprzedniej pisemnej zgody Mintos.  
Zobowiązania z pkt 1)-3) powyżej nie dotyczą transakcji dokonywanych w ramach grupy kapitałowej Emitenta. 
Strony w Umowie zastrzegły, że w przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z Umowy, którego skutkiem 
będzie poniesienie szkody przez drugą Stronę, Strona naruszająca będzie zobowiązana do zapłaty odszkodowania w 
wysokości odpowiadającej wartości wyrządzonej szkody. Emitent zobowiązał się także do zapłaty kary umownej w 
wysokości 5.000 euro za naruszenie zobowiązań umownych Emitenta, w szczególności dotyczących utrzymywania 
wskaźników finansowych na poziomie określonym w Umowie. Poręczenie zostało udzielone na czas nieokreślony. 
Emitent jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy. Umowa zostaje rozwiązana w momencie zaspokojenia roszczeń 
pieniężnych Mintos wynikających z Umowy Współpracy oraz roszczeń pieniężnych Inwestorów, które powstaną 
przed upływem okresu wypowiedzenia określonego w Umowie. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za 
zobowiązania pieniężne powstałe po upływie okresu wypowiedzenia tj. po upływie 14 dni kalendarzowych od 
doręczenia Mintos wypowiedzenia. 
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15.2. ISTOTNE UMOWY GWARANTA 

Rozporządzenie Komisji Europejskiej 809/2004 regulujące problematykę sporządzania prospektów emisyjnych nie 
zawiera definicji umów istotnych (niezawartych w ramach normalnego toku działalności Gwaranta). W związku z 
powyższym na potrzeby niniejszego prospektu, za umowy istotne zostały uznane te umowy niezawarte w ramach 
normalnego toku działalności Gwaranta, które mają istotne znaczenie dla prowadzonej przez Gwaranta działalności, 
to jest: (i) umowy, których wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Gwaranta 
za okres ostatniego roku obrotowego poprzedzającego Datę Prospektu (ii) umowy Gwaranta oraz jego podmiotów 
zależnych, które nie spełniają kryterium finansowego wskazanego w pkt (i) powyżej, jednakże są dla 
przedsiębiorstwa Gwaranta istotne z innych względów. 
Umowy istotne Gwaranta zostały podzielone na trzy podstawowe grupy:  

 umowy kredytowe, umowy pożyczek oraz umowy zastawu rejestrowego, 
 umowy poręczeń, 
 emisje obligacji Gwaranta oraz podmiotów zależnych Gwaranta. 

15.2.1. UMOWY Z PKO BP S.A. 

Umowa kredytu inwestycyjnego zawarta w dniu 23 lipca 2009 r. 

Na mocy tej umowy PKO BP S.A. („Bank”) udzielił Gwarantowi kredytu w kwocie 3.120.000 zł z przeznaczeniem na 
finansowanie zakupu nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym, remont i adaptację pomieszczeń 
biurowych oraz zagospodarowanie terenu. Kredyt został udzielony na okres od 23 lipca 2009 r. do 22 lipca 2024 r. 
Spłata kredytu powinna nastąpić w terminie do 22 lipca 2024 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o 
stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę. 
Wierzytelności z umowy kredytu zostały zabezpieczone wekslem własnym in blanco Gwaranta, klauzulą potrącenia 
wierzytelności z rachunku Gwaranta w Banku, pełnomocnictwami do rachunków bieżących Gwaranta prowadzonych 
przez inne banki, hipoteką zwykłą w kwocie 3.120.000 zł oraz hipoteką kaucyjną do kwoty 655.200 zł na 
nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym położonej w Tarnowskich Górach u zbiegu ulic Czarnohuckiej i 
Kolejowej, przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia, cesją praw z umów najmu kredytowanej 
nieruchomości na rzecz Banku oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez Gwaranta. 
W ramach tej umowy Gwarant zobowiązał się m.in. do powiadomienia Banku w przypadku występowania o kredyty 
lub pożyczki oraz o udzielonych poręczeniach. 
W razie utraty przez Gwaranta zdolności kredytowej albo w przypadku niedotrzymania przez Gwaranta warunków 
udzielenia kredytu Bank jest uprawniony do obniżenia kwoty kredytu albo wypowiedzenia umowy. 
Kredyt został przez Gwaranta wykorzystany w całości i jest obecnie spłacany. 

15.2.2. UMOWY Z VBCP ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O. 

Umowa pożyczki zawarta w dniu 6 lipca 2016 r.  

Na mocy tej umowy VBCP Asset Management R. Witek Sp. J. (dawniej VBCP Asset Management Sp. z o.o. z siedzibą 
w Katowicach) („VBCP”) udzieliła Gwarantowi pożyczki w kwocie 18.000.000 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 
7,5% w skali roku za pierwsze sześć miesięcy trwania umowy, a przez dalsze okresy jej trwania – 7% w skali roku. 
Spłata całej pożyczki powinna nastąpić w terminie do dnia 7 lipca 2021 r. VBCP jest uprawniona do wypowiedzenia 
pożyczki i żądania jej natychmiastowej spłaty wraz z prowizją i odsetkami karnymi w przypadku wystąpienia jednej z 
następujących okoliczności: opóźnienie Gwaranta w spłacie odsetek przekraczającego 14 dni, nieustanowienie lub 
ustanie któregokolwiek z zabezpieczeń, obciążenie przedmiotu zastawu ograniczonym prawem rzeczowym lub 
zbycie go na rzecz innego podmiotu niż VBCP, pogorszenie się sytuacji finansowej Gwaranta zagrażającego spłacie 
pożyczki.  
Spłata pożyczki została zabezpieczona zastawem rejestrowym na 703.324 akcjach imiennych Emitenta, zastawem 
zwykłym na 1.439.462 akcjach na okaziciela Emitenta oraz oświadczeniem Gwaranta o poddaniu się egzekucji w 
trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 25.000.000 zł. Umowy zastawu zostały opisane poniżej.  
Emitent oraz Gwarant są powiązani z VBCP w ten sposób, że wspólnik VBCP - Rafał Witek jest członkiem Rady 
Nadzorczej Emitenta, Członkiem Rady Nadzorczej Gwaranta, jak również wspólnikiem oraz prokurentem Pragma 
Finanse Sp. z o.o. – podmiotu dominującego Gwaranta. 

Umowa zastawu na akcjach na okaziciela Emitenta zawarta dnia 1 sierpnia 2016 r.  

W dniu 1 sierpnia 2016 r. Gwarant zawarł z VBCP Asset Management R. Witek Sp. J. (dawniej VBCP Asset 
Management Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach) („VBCP”) umowę o ustanowieniu zastawu na zabezpieczenie 
wierzytelności VBCP z tytułu umowy pożyczki opisanej powyżej. Na mocy umowy Gwarant ustanowił na rzecz VBCP 
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zastaw na 1.439.462 akcjach na okaziciela Emitenta („Akcje”) i zobowiązał się przed wygaśnięciem zastawu nie 
dokona zbycia ani obciążenia przedmiotu zastawu w całości lub części. W stosunku do 1.334.676 Akcji, umowa weszła 
w życie z chwilą wygaśnięcia zastawu rejestrowego ustanowionych na tych Akcjach na rzecz PKO BP S.A. Wykreślenie 
zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz PKO BP S.A. z Rejestru Zastawów nastąpiło na mocy postanowienia 
Sądu Rejestrowego z dnia 22 czerwca 2018 r. 

Umowa zastawu rejestrowego na akcjach imiennych Emitenta zawarta dnia 1 sierpnia 2016 r.  

W dniu 1 sierpnia 2016 r. Gwarant zawarł z VBCP Asset Management R. Witek Sp. J. (dawniej VBCP Asset 
Management Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach) („VBCP”) umowę o ustanowieniu zastawu rejestrowego na 
zabezpieczenie wierzytelności VBCP z tytułu umowy pożyczki opisanej powyżej. Na mocy umowy Gwarant ustanowił 
na rzecz VBCP zastaw rejestrowy na 703.324 akcjach imiennych serii A Emitenta o numerach od 0.000.001 do 
0.351.662 oraz od 0.400.001 do 0.751.662 („Akcje”). Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy 
zabezpieczenia wynoszącej 25.000.000 zł. W ramach umowy Gwarant zobowiązał się przed wygaśnięciem zastawu 
nie dokona zbycia ani obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego w całości lub części. W okresie trwania zastawu 
prawo głosu oraz pożytki z Akcji przysługiwać będą Gwarantowi. 

15.2.3. UMOWY POŻYCZEK UDZIELONYCH GWARANTOWI PRZEZ EMITENTA 

W okresie od dnia 28 grudnia 2017 r. do Dnia Prospektu Emitent udzielił Gwarantowi pożyczek: na kwotę 1.000.000 
zł w dniu 28 grudnia 2017 r., na kwotę 300.000 zł w dniu 27 kwietnia 2018 r., na kwotę 2.300.000 zł w dniu 7 maja 
2018 r., na kwotę 800.000 zł w dniu 20 lipca 2018 r., na kwotę 150.000 zł w dniu 30 lipca 2018 r., na kwotę 250.000 
zł w dniu 13 sierpnia 2018 r., na kwotę 200.000 zł w dniu 31 sierpnia 2018 r., na kwotę 1.000.000 zł w dniu 23 
października 2018 r., na kwotę 400.000 zł w dniu 30 października 2018 r., na kwotę 3.300.000 zł w dniu 26 listopada 
2018 r. oraz na kwotę 400.000 zł w dniu 4 grudnia 2018 r. 

Łączna kwota kapitału pozostała do spłaty przez Gwaranta wynikająca z wyżej wskazanych pożyczek wynosi na Datę 
Prospektu 7.333.639,54 zł, a wraz z niespłaconymi odsetkami 7.404.335,87 zł. 

Niespłacone saldo pożyczek udzielonych przez Emitenta Gwarantowi stanowi mniej niż 3,9% aktywów Emitenta.  

Spłata pożyczek do wysokości 5.000.000 zł powinna nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., a w pozostałej 
kwocie do 30 czerwca 2019 r. 

Oprocentowanie kwoty pożyczek wynosi 8% w stosunku rocznym. Każda z pożyczek została zabezpieczona dwoma 
wekslami własnym in blanco Gwaranta wraz z deklaracją wekslową, którą Emitent jest upoważniony wypełnić do 
kwoty stanowiącej równowartość wszystkich wymagalnych, lecz niezapłaconych należności przysługujących 
Emitentowi w stosunku do Gwaranta a wynikających z danej umowy pożyczki, łącznie z należnymi odsetkami i 
kosztami.  
Pożyczki były udzielane z nadwyżek środków pieniężnych (nie pracujących w formie faktoringu, pożyczek lub leasingu 
u klientów zewnętrznych) posiadanych przez Emitenta w danym momencie w przeszłości. Planowany przez Emitenta 
dalszy dynamiczny rozwój prowadzonej działalności operacyjnej będzie wymagał zwiększenia obecnej skali 
finansowania, zarówno własnego (głównie z wypracowanego zysku), jak i finansowania obcego. Udzielone 
Gwarantowi przez Emitenta pożyczki mają charakter krótkoterminowego finansowania pomostowego. Pożyczki 
zostały zaciągnięte w celu finansowania działalności operacyjnej Gwaranta. 
Zarówno Gwarant, jak i Emitent dążą do jak najszybszego wyeliminowania wzajemnych zobowiązań o charakterze 
finansowym. Celem zarówno Emitenta, jak i Gwaranta jest całkowita spłata zobowiązań pożyczkowych Gwaranta 
wobec Emitenta do dnia 30 czerwca 2019 r.  
Intencją Gwaranta jest spłata pożyczek w istotnym zakresie ze środków finansowych pozyskanych ze sprzedaży 
nieruchomości, o której Gwarant informował w raporcie bieżącym nr 44/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. W dniu 8 
listopada 2018 r. Gwarant zawarł umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. 
Brynowskiej 72, za cenę 6.400.000 zł netto. W celu wykonania postanowień umowy przedwstępnej Gwarant 
rozwiąże z BNP Paribas Bank Polska S.A. (aktualnym właścicielem nieruchomości) umowę leasingu zwrotnego i 
przejmie nieruchomość za zapłatą pozostałych rat leasingowych, a następnie przeniesie własność nieruchomości na 
nabywcę jednocześnie zawierając z nim umowę najmu z prawem do podnajmu. 
Spłata przedmiotowych pożyczek przez Gwaranta będzie możliwa także dzięki wypracowanemu zyskowi z 
działalności serwiserskiej, jak również dzięki pozyskaniu własnego finansowania dłużnego w roku 2019 w postaci 
obligacji korporacyjnych, których emitentem będzie Gwarant. Gwarant nie podjął jeszcze wiążącej decyzji co do 
emisji przedmiotowych obligacji. Emisja będzie uzależniona od potrzeb i sytuacji finansowej. Emitent nie przewiduje 
istotnego zwiększenia zakresu finansowania Gwaranta w oparciu o pożyczki i zakłada terminową spłatę przez 
Gwaranta dotychczas udzielonych pożyczek.  
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15.2.4. UMOWY PORĘCZENIA 

Umowa poręczenia zawarta dnia 29 sierpnia 2016 r. 

Na mocy umowy z Emitentem oraz Administratorem Zastawu Gwarant udzielił poręczenia do kwoty 26.000.000 zł 
za wszystkie zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii H. Gwarant zobowiązał się, że nie odwoła 
poręczenia przed powstaniem długu Emitenta z tytułu emisji obligacji serii H. Dla zabezpieczenia praw obligatariuszy 
uprawnionych z obligacji serii H Gwarant w momencie zawarcia umowy poręczenia przekazał administratorowi 
zastawu weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową wskazującą, że łączną suma wekslowa wpisana na 
wszystkich wekslach nie może być wyższa niż kwota 26.000.000 zł. 

Umowa poręczenia zawarta dnia 2 listopada 2016 r. 

Na mocy umowy z Emitentem oraz Administratorem Zastawu Gwarant udzielił poręczenia do kwoty 26.000.000 zł 
za wszystkie zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii I. Gwarant zobowiązał się, że nie odwoła poręczenia 
przed powstaniem długu Emitenta z tytułu emisji obligacji serii I. Dla zabezpieczenia praw obligatariuszy 
uprawnionych z obligacji serii I Gwarant w momencie zawarcia umowy poręczenia przekazał administratorowi 
zastawu weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową wskazującą, że łączną suma wekslowa wpisana na 
wszystkich wekslach nie może być wyższa niż kwota 26.000.000 zł. 

Umowa poręczenia zawarta dnia 15 listopada 2016 r. 

Na mocy umowy z Emitentem oraz Administratorem Zastawu Gwarant udzielił poręczenia do kwoty 15.600.000 zł 
za wszystkie zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii J. Gwarant zobowiązał się, że nie odwoła poręczenia 
przed powstaniem długu Emitenta z tytułu emisji obligacji serii J. Dla zabezpieczenia praw obligatariuszy 
uprawnionych z obligacji serii J Gwarant w momencie zawarcia umowy poręczenia przekazał administratorowi 
zastawu weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową wskazującą, że łączną suma wekslowa wpisana na 
wszystkich wekslach nie może być wyższa niż kwota 15.600.000 zł. 

Umowa poręczenia zawarta dnia 19 grudnia 2016 r. 

Na mocy umowy z Emitentem oraz Administratorem Zastawu Gwarant udzielił poręczenia do kwoty 13.000.000 zł 
za wszystkie zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii K. Gwarant zobowiązał się, że nie odwoła poręczenia 
przed powstaniem długu Emitenta z tytułu emisji obligacji serii K. Dla zabezpieczenia praw obligatariuszy 
uprawnionych z obligacji serii K Gwarant w momencie zawarcia umowy poręczenia przekazał administratorowi 
zastawu weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową wskazującą, że łączną suma wekslowa wpisana na 
wszystkich wekslach nie może być wyższa niż kwota 13.000.000 zł. 

Umowa poręczenia zawarta dnia 28 kwietnia 2017 r. 

Na mocy umowy z Emitentem oraz Administratorem Zastawu Gwarant udzielił poręczenia do kwoty 19.500.000 zł 
za wszystkie zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii L. Gwarant zobowiązał się, że nie odwoła poręczenia 
przed powstaniem długu Emitenta z tytułu emisji obligacji serii L. Dla zabezpieczenia praw obligatariuszy 
uprawnionych z obligacji serii L Gwarant w momencie zawarcia umowy poręczenia przekazał administratorowi 
zastawu weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową wskazującą, że łączną suma wekslowa wpisana na 
wszystkich wekslach nie może być wyższa niż kwota 19.500.000 zł. 

Umowa poręczenia zawarta dnia 5 października 2017 r. 

Na mocy umowy z Emitentem oraz Administratorem Zastawu Gwarant udzielił poręczenia do kwoty 15.600.000 zł 
za wszystkie zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii M. Gwarant zobowiązał się, że nie odwoła 
poręczenia przed powstaniem długu Emitenta z tytułu emisji obligacji serii M. Dla zabezpieczenia praw obligatariuszy 
uprawnionych z obligacji serii M Gwarant w momencie zawarcia umowy poręczenia przekazał administratorowi 
zastawu weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową wskazującą, że łączna suma wekslowa wpisana na 
wszystkich wekslach nie może być wyższa niż kwota 15.600.000 zł. 

Umowa poręczenia zawarta dnia 15 grudnia 2017 r. 

Na mocy umowy z Emitentem oraz Administratorem Zastawu Gwarant udzielił poręczenia do kwoty 5.200.000 zł za 
wszystkie zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii N. Gwarant zobowiązał się, że nie odwoła poręczenia 
przed powstaniem długu Emitenta z tytułu emisji obligacji serii N. Dla zabezpieczenia praw obligatariuszy 
uprawnionych z obligacji serii N Gwarant w momencie zawarcia umowy poręczenia przekazał administratorowi 
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zastawu weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową wskazującą, że łączna suma wekslowa wpisana na 
wszystkich wekslach nie może być wyższa niż kwota 5.200.000 zł. 

Umowa poręczenia zawarta dnia 8 marca 2018 r. 

Na mocy umowy z Emitentem oraz Administratorem Zastawu Gwarant udzielił poręczenia do kwoty 65.000.000 zł 
za wszystkie zobowiązania Emitenta, jakie powstaną w przyszłości z tytułu wszystkich serii Obligacji, które zostaną 
wyemitowane w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji. Gwarant zobowiązał się, że nie odwoła poręczenia 
przed powstaniem długu Emitenta z tytułu Obligacji wszystkich serii emitowanych w ramach I Publicznego Programu 
Emisji Obligacji. Umowa przewiduje, że dla zabezpieczenia praw obligatariuszy uprawnionych z Obligacji Poręczyciel 
niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni roboczych po podjęciu przez Emitenta uchwały o emisji danej serii 
Obligacji w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji, a przed przydziałem Obligacji danej serii przekaże 
Administratorowi Zastawu, na co Emitent wyraził zgodę, 3 (trzy) weksle własne in blanco, o sumie wekslowej równej 
130% maksymalnej łącznej wartości nominalnej Obligacji danej serii wraz z deklaracją wekslową. 

Umowa poręczenia zawarta dnia 21 marca 2018 r. 

Na mocy umowy z Emitentem oraz Administratorem Zastawu Gwarant udzielił poręczenia do kwoty 13.000.000 zł 
za wszystkie zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii O. Gwarant zobowiązał się, że nie odwoła 
poręczenia przed powstaniem długu Emitenta z tytułu emisji obligacji serii O. Dla zabezpieczenia praw obligatariuszy 
uprawnionych z obligacji serii O Gwarant w momencie zawarcia umowy poręczenia przekazał administratorowi 
zastawu weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową wskazującą, że łączna suma wekslowa wpisana na 
wszystkich wekslach nie może być wyższa niż kwota 13.000.000 zł. 

15.2.5. EMISJE OBLIGACJI GWARANTA 

Gwarant od 2010 roku jest emitentem m.in. obligacji notowanych na rynku Catalyst. Dla inwestorów zewnętrznych 
Gwarant wyemitował siedem serii obligacji o łącznej wartości 51.500.000 zł. 
Poniżej znajduje się krótki opis tych serii obligacji wyemitowanych przez Gwaranta, których wartość nominalna 
spełnia kryterium istotności wskazane na wstępie pkt 15.2, a których termin zapadalności przypada po dniu 
zatwierdzenia Prospektu. Żadna z poniższej opisanych serii obligacji nie posiada opcji wcześniejszego wykupu na 
żądanie obligatariusza lub obligatariuszy. 

Obligacje serii F 

Obligacje o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł. Wyemitowane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Gwaranta z dnia 15 marca 2017 r. oraz uchwały Zarządu Gwaranta z dnia 16 marca 2017 r., 
objęte przez obligatariuszy w ramach prywatnej oferty. Obligacje serii F są zabezpieczone: zastawem rejestrowy na 
łącznie 61.000 imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych serii D, nie mających formy dokumentu, 
będących w posiadaniu Gwaranta, wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny o najwyższej sumie zabezpieczenia w wysokości 6.500.000 zł oraz 
wekslami własnymi in blanco wraz z deklaracją wekslową. 
Termin zapadalności obligacji serii F ustalono na dzień 24 marca 2020 r. Oprocentowanie obligacji serii F jest zmienne 
i jest równe sumie stopy procentowej WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych oraz marży. 
Oprocentowanie jest płatne w okresach kwartalnych. Obligacje serii F nie mają formy dokumentu. Obligacje serii F 
są notowane na rynku Catalyst w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A. 

Obligacje serii G 

Obligacje o łącznej wartości nominalnej 6.500.000 zł. Wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu nr 1/7.05.2018 
z dnia 7 maja 2018 r., objęte przez obligatariuszy w ramach prywatnej oferty. Obligacje serii G są zabezpieczone: 
zastawem rejestrowym na 84.000 imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych serii F, nie mających 
formy dokumentu, będących w posiadaniu Gwaranta, wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny o najwyższej sumie zabezpieczenia w 
wysokości 8.450.000 zł oraz wekslami własnymi in blanco wraz z deklaracją wekslową. 
Termin zapadalności obligacji serii G ustalono na dzień 21 maja 2021 r. Oprocentowanie obligacji serii G jest zmienne 
i jest równe sumie stopy procentowej WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych oraz marży. 
Oprocentowanie jest płatne w okresach kwartalnych. Obligacje serii G nie mają formy dokumentu. Obligacje serii G 
są notowane na rynku Catalyst w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A.  
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15.2.6. EMISJE OBLIGACJI PODMIOTÓW ZALEŻNYCH GWARANTA 

Obligacje serii B wyemitowane przez Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz 
Sekurytyzacyjny. 

Obligacje o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł. Wyemitowane na podstawie uchwały Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych BDM S.A. objęte przez Pragma Faktoring S.A. w ramach prywatnej oferty. Obligacje serii B nie są 
zabezpieczone. Termin zapadalności obligacji serii B ustalono na dzień 5 luty 2019 r. Oprocentowanie obligacji serii 
B wynosi 8% w stosunku rocznym. Oprocentowanie jest płatne w okresach kwartalnych. Obligacje serii B mają formę 
dokumentu. Obligacje serii B nie są notowane.  

16. INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O 
ZAANGAŻOWANIU 

16.1. INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM OŚWIADCZENIA LUB RAPORTU OSOBY 
OKREŚLANEJ JAKO EKSPERT 

W Dokumencie Rejestracyjnym nie zamieszcza się oświadczenia lub raportu osoby określanej, jako ekspert. 

16.2. POTWIERDZENIE, ŻE INFORMACJE UZYSKANE OD OSÓB TRZECICH ZOSTAŁY DOKŁADNIE POWTÓRZONE; 
ŹRÓDŁA TYCH INFORMACJI 

W Dokumencie Rejestracyjnym zamieszczono informacje pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Emitent oraz Gwarant 
swoje stwierdzenia w odniesieniu do otoczenia rynkowego opierają na informacjach zawartych w: 

Bibliografia: 

- „Gazeta Giełdy Parkiet” z dnia 1 lutego 2016 roku, artykuł „Polscy windykatorzy walczą z sobą i zagranicą”, 

- „Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce”, październik 2017 roku, raport „Wielkość Polskiego 
Rynku Wierzytelności, II kwartał 2017”. 

Witryny internetowe: 

- https://www[kropka]nbp.pl/systemfinansowy/rsf122017.pdf 

- http://www[kropka]nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/naleznosci.html 

- http://www[kropka]leasing.org.pl/pl/statystyki 

- http://www[kropka]faktoring.pl/analizy-i-statystyki 

- http://euf[kropka]eu.com/total-factoring.html 

- http://stat[kropka]gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-
finansowe/dzialalnosc-faktoringowa-przedsiebiorstw-finansowych-w-2016-roku,2,12.html 

- http://stat[kropka]gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-
finansowe/wyniki-finansowe-bankow-w-2017-roku,5,19.html 

Informacje pochodzące z wyżej wymienionych źródeł zewnętrznych zostały dokładnie powtórzone, oraz w stopniu, 
w jakim Emitent i Gwarant są tego świadomi i w jakim mogą to ocenić na podstawie przytoczonych wyżej artykułów, 
nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub 
wprowadzałyby w błąd. 

17. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU 

Następujące dokumenty będą udostępnione do publicznej wiadomości w okresie ważności Prospektu w formie 
papierowej w siedzibie Emitenta oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki 
www[kropka]pragmafaktoring.pl: 

1) Statut Emitenta, 
2) odpis z KRS Spółki, 
3) historyczne informacje finansowe Emitenta wraz z opiniami biegłego rewidenta za lata obrotowe 2016 

– 2017, 
4) historyczne informacje finansowe Gwaranta wraz z opiniami biegłego rewidenta za lata obrotowe 

2016 – 2017, 
5) śródroczne informacje finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta obejmujące okres od 1 stycznia do 30 

czerwca 2018 roku, tj. I półrocze 2018 roku oraz porównywalne informacje finansowe obejmujące 
okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku, tj. I półrocze 2017 roku. Informacje finansowe podlegały 
przeglądowi przez Biegłego Rewidenta. 

http://www.kruksa.pl/
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6) śródroczne informacje finansowe Grupy Kapitałowej Gwaranta obejmujące okres od 1 stycznia do 30 
czerwca 2018 roku, tj. I półrocze 2018 roku oraz porównywalne informacje finansowe obejmujące 
okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku, tj. I półrocze 2017 roku. Informacje finansowe podlegały 
przeglądowi przez Biegłego Rewidenta. 

7) śródroczne skonsolidowane informacje finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta obejmujące okres od 
1 lipca 2018 roku do 30 września 2018 roku, tj. III kwartał 2018 roku oraz porównywalne śródroczne 
jednostkowe informacje finansowe Emitenta obejmujące okres od 1 lipca 2017 roku do 30 września 
2017 roku, tj. III kwartał 2017 roku. Informacje finansowe nie podlegały badaniu przez Biegłego 
Rewidenta. 

8) śródroczne skonsolidowane informacje finansowe Grupy Kapitałowej Gwaranta obejmujące okres od 
1 lipca do 30 września 2018 roku, tj. III kwartał 2018 roku oraz porównywalne śródroczne 
skonsolidowane informacje finansowe Grupy Kapitałowej Gwaranta obejmujące okres od 1 lipca do 
30 września 2017 roku, tj. III kwartał 2017 roku. Informacje finansowe nie podlegały badaniu przez 
Biegłego Rewidenta. 

Ponadto można zapoznać z jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi spółek zależnych Emitenta za rok 
obrotowy 2017 oraz z jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi spółek zależnych Gwaranta za lata obrotowe 
2016 - 2017 wraz z opiniami biegłego rewidenta, w formie papierowej, w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. 
Brynowska 72, 40-584 Katowice, w zwykłych godzinach pracy Spółki, tj. od godz. 8 do godz. 16. 
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 CZĘŚĆ IV - DOKUMENT OFERTOWY 

1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1.1. WSKAZANIE WSZYSTKICH OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH 

Wszystkie osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie zostały wskazane w Części III pkt 1.1 
niniejszego Prospektu. 

1.2. OŚWIADCZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH 

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w niniejszym Prospekcie zostały zamieszczone 
w Części III pkt 1.1 niniejszego Prospektu. 

2. CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO 
OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych 
zostały wskazane w Części II Prospektu. 

3. ISTOTNE INFORMACJE 

3.1. INTERESY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ZAANGAŻOWANYCH W OFERTĘ 

Podmioty zaangażowane w ofertę realizowaną w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji, w rozumieniu 
posiadania interesu w prawidłowym przygotowaniu lub realizacji I Programu lub jego części to: 

- Zarząd Spółki i akcjonariusze - z uwagi na zamiar pozyskania środków na dalszy rozwój Emitenta są 
zainteresowani sprzedażą maksymalnej liczby Obligacji oferowanych w ramach I Publicznego Programu 
Emisji Obligacji; 

- Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej – Współorganizator oraz podmiot Oferujący - jest 
powiązany ze Spółką w zakresie wynikającym z umowy na świadczenie na rzecz Spółki usług związanych z 
przeprowadzeniem I Publicznego Programu Emisji Obligacji oraz wprowadzeniem Obligacji Spółki do 
obrotu na rynku Catalyst. Wynagrodzenie Współoferującego jest częściowo zależne od wielkości środków 
uzyskanych ze sprzedaży Obligacji. W związku z powyższym Oferujący jest zainteresowany sprzedażą 
maksymalnej liczby Obligacji oferowanych w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji; 

- Biuro Maklerskie ALIOR BANK S.A. z siedzibą w Warszawie – Współorganizator oraz podmiot Oferujący - 
będzie świadczyć na rzecz Spółki usługi związane z przeprowadzeniem I Publicznego Programu Emisji 
Obligacji oraz wprowadzeniem Obligacji Spółki do obrotu na rynku Catalyst. Wynagrodzenie 
Wpółoferującego będzie częściowo zależne od wielkości środków uzyskanych ze sprzedaży Obligacji. W 
związku z powyższym Oferujący jest zainteresowany sprzedażą maksymalnej liczby Obligacji oferowanych 
w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji. 

Oferujący mogą w przyszłości zawierać umowy, na podstawie których świadczyć będą usługi bankowości 
inwestycyjnej oraz inne usługi finansowe, a także dokonywać innego rodzaju transakcji ze Spółką oraz jej 
podmiotami powiązanymi. Wynagrodzenie Oferujących z tytułu świadczenia ww. usług i transakcji uwzględnia i 
będzie w przyszłości uwzględniać stawki rynkowe. 
 

Dom Maklerski BDM S.A. na dzień zatwierdzenia Prospektu nie posiada papierów wartościowych Spółki, za 
wyjątkiem zmiennych pakietów akcji oraz wyemitowanych przez Spółkę i wprowadzonych do obrotu na rynku 
Catalyst, obligacji posiadanych przez Dom Maklerski BDM S.A. w ramach wykonywania zadań animatora rynku. 
Ponadto Pan Marcin Nowak, który pracuje na stanowisku Specjalisty ds. corporate finance w Wydziale 
Bankowości Inwestycyjnej Domu Maklerskiego BDM S.A. jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki. 

Dom Maklerski BDM S.A. poprzez Dom Inwestycyjny Magnus Sp. z o.o. - podmiot zależny w 100% od Domu 
Maklerskiego BDM S.A. na dzień zatwierdzenia Prospektu posiada 1.083.500 akcji Gwaranta stanowiących 
29,44% udziału w kapitale zakładowym i 25,08% głosów na WZA Gwaranta, oraz zmienne pakiety akcji oraz 
wyemitowane przez Gwaranta i wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst, obligacje posiadane przez Dom 
Maklerski BDM S.A. w ramach wykonywania zadań animatora rynku. Ponadto Pan Tomasz Lalik pełniący 
funkcję Dyrektora Wydziału Bankowości Inwestycyjnej w Domu Maklerskim BDM S.A. oraz pan Marcin Nowak, 
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który pracuje na stanowisku Specjalisty ds. corporate finance w Wydziale Bankowości Inwestycyjnej Domu 
Maklerskiego BDM S.A. są członkami Rady Nadzorczej Gwaranta. 

ALIOR BANK S.A. na dzień zatwierdzenia Prospektu nie posiada papierów wartościowych ani nie jest stroną 
umów finansowania Spółki ani Gwaranta.  

Oferujący mogą, działając we własnym imieniu i na własny rachunek, nabywać Obligacje oferowane w ramach I 
Publicznego Programu Emisji Obligacji, a następnie je posiadać, zbywać lub rozporządzać nimi w inny sposób. 
Oferujący będą przekazywać informacje o nabywaniu i zmianie stanu posiadania Obligacji jedynie w przypadku, 
gdy obowiązek ujawniania takich transakcji będzie wynikać z powszechnie, bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa lub regulacji. 

Poza wymienionymi wyżej, pomiędzy Oferującymi a Spółką i Gwarantem nie występują relacje o istotnym 
znaczeniu dla Emisji lub Oferty. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta nie występuje konflikt interesów związany z realizacją Oferty, którego stroną 
byliby Oferujący. 

Doradca Prawny - Kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni - jest podmiotem 
zaangażowanym w przygotowanie części Prospektu i świadczącym usługi doradcze związane z I Programem Emisji 
Obligacji, jednak z uwagi na to, że jego wynagrodzenie nie jest uzależnione od realizacji I Programu, Doradca 
Prawny nie posiada interesu związanego z ofertami realizowanymi w ramach I Publicznego Programu Emisji 
Obligacji.  

Doradcy Prawnemu powierzona została funkcja administratora zabezpieczeń, który wykonuje prawa i obowiązki 
wierzyciela z tytułu zabezpieczeń we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy. co może rodzić konflikt 
interesów pomiędzy działaniem Doradcy Prawnego na rzecz Emitenta i Gwaranta oraz działaniem na rachunek 
obligatariuszy w zakresie pełnienia przez Doradcę Prawnego funkcji administratora zabezpieczeń. 

Na dzień Prospektu pomiędzy działaniami Doradcy Prawnego, Emitenta i Gwaranta nie występują żadne konflikty 
interesów oraz Doradca Prawny nie posiada papierów wartościowych Spółki ani Gwaranta.  
 
W trakcie realizacji I Publicznego Programu Emisji Obligacji Oferujący i Doradca Prawny (z zastrzeżeniem 
pełnienia przez Doradcę Prawnego funkcji administratora zabezpieczeń) działają wyłącznie na rzecz Spółki oraz, 
z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności 
wobec jakichkolwiek innych osób. 

3.2. PRZYCZYNY OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Emitent planuje, przy założeniu, że zaoferowane i objęte zostaną wszystkie możliwe do zaoferowania w ramach  
I Publicznego Programu Emisji Obligacje, że wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 50.000.000 (słownie: 
pięćdziesiąt milionów) zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 1,75 mln zł, 
szacowane wpływy netto Emitenta z emisji Obligacji wyniosą ok. 48,25 mln zł.  
Na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego Podstawowego Emitent nie precyzuje sposobu wykorzystania 
wpływów z poszczególnych emisji Obligacji. 
Wpływy netto z emisji każdej serii Obligacji, mogą zostać przeznaczone na: (i) refinansowanie zadłużenia 
kredytowego lub obligacyjnego Grupy Emitenta, (ii) pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Grupy 
Emitenta, (iii) sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej. Pozyskane z wpływów z emisji 
środki finansowe mogą zostać przeznaczone również na akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. 
Niezależnie od powyższego, środki z emisji Obligacji wszystkich serii nie będą wykorzystywane na udzielanie 
pożyczek osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy Kapitałowej Emitenta oraz nie zostaną przeznaczone 
na bezpośrednie nabywanie portfeli wierzytelności przez Emitenta. 
Szczegółowe przeznaczenie wpływów netto z poszczególnych emisji Obligacji zostanie wskazane w Ostatecznych 

Warunkach Emisji dla danej serii Obligacji w pkt A. 

Wskazany powyżej opis przeznaczenia wpływów z emisji Obligacji wraz z przedstawioną w Ostatecznych 
Warunkach Emisji informacją o celach emisji Obligacji będą stanowić cel emisji w rozumieniu art. 32 ust. 1 Ustawy 
o Obligacjach. 
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4. INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT OFERTY LUB 
DOPUSZCZENIA DO OBROTU 

4.1. OPIS TYPU I RODZAJU OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Na podstawie niniejszego Prospektu Emisyjnego Podstawowego, w ramach I Publicznego Programu Emisji w 
trybie ofert publicznych oferowane będą Obligacje, których łączna wartość nominalna będzie wynosić nie więcej 
niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych.  
Na podstawie niniejszego Prospektu Emisyjnego Podstawowego Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie 
do obrotu na rynku regulowanym Catalyst Obligacji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie 
większej niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych. 
Walutą emitowanych Obligacji będzie złoty polski (zł, PLN). 

Wartość nominalna jednej Obligacji oraz ostateczna liczba Obligacji oferowana w ramach danej serii podana 
zostanie w Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii udostępnionych do publicznej wiadomości przed 
rozpoczęciem subskrypcji danej serii Obligacji. 

Poszczególne serie Obligacji, w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji emitowane będą na podstawie 
Uchwał Zarządu Spółki, zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 1/02.10.2017, która weszła w życie z dniem 2 
października 2017 r. w sprawie ustalenia I Publicznego Programu Emisji Obligacji. 
Ostateczne Warunki Emisji poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach I Publicznego Programu Emisji 
Obligacji zostaną udostępnione do publicznej wiadomości, w terminie umożliwiającym inwestorom zapoznanie 
się z ich treścią, nie później niż przed rozpoczęciem subskrypcji danej serii Obligacji. Ostateczne Warunki Emisji 
poszczególnych serii Obligacji publikowane będą na stronach internetowych Spółki 
www[kropka]pragmafaktoring.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronach internetowych 
Oferujących: Domu Maklerskiego BDM S.A.: www[kropka]bdm.pl, oraz Biura Maklerskiego ALIOR BANK S.A.: 
www[kropka]aliorbank.pl/biuro-maklerskie 
Informacje zawarte w Ostatecznych Warunkach Emisji w odniesieniu do poszczególnych serii Obligacji powinny 
być analizowane łącznie z informacjami zawartymi w niniejszym Prospekcie Emisyjnym Podstawowym oraz 
łącznie z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi. 
Ostateczne Warunki Emisji wraz z niniejszym Prospektem Emisyjnym Podstawowym oraz łącznie z wszelkimi 
aneksami i komunikatami aktualizującymi będą stanowić dla poszczególnych serii Obligacji warunki emisji 
Obligacji w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. Wzór Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii 
stanowi Załącznik nr 8 do Prospektu. 
 
Liczba Obligacji oferowanych w ramach poszczególnych serii określana będzie każdorazowo Uchwałą Zarządu w 

sprawie Emisji poszczególnych serii Obligacji i przedstawiona w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt B. 

 

Obligacje nie będą uprzywilejowane. Przenoszenie praw z Obligacji nie będzie ograniczone. Obligacje będą 
oprocentowane. Obligacje będą zabezpieczone. 

Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje będą zdematerializowane. Obligacje zostaną 
zarejestrowane na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z KDPW oraz zostanie im nadany kod ISIN. 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu kod ISIN Obligacji nie jest znany. Informacja o kodzie ISIN danej 
serii Obligacji – jeśli będzie znana – zostanie podana przez Emitenta w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt B.  

4.2. PRZEPISY PRAWNE, NA MOCY KTÓRYCH ZOSTAŁY UTWORZONE PAPIERY WARTOŚCIOWE 

Obligacje utworzone są w oparciu o przepisy Ustawy o Obligacjach, Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Kodeksu 
Spółek Handlowych. 

4.3. WSKAZANIE, CZY PAPIERY WARTOŚCIOWE SĄ PAPIERAMI IMIENNYMI, CZY TEŻ NA OKAZICIELA ORAZ CZY 
MAJĄ ONE FORMĘ DOKUMENTU, CZY SĄ ZDEMATERIALIZOWANE 

Obligacje są papierami na okaziciela. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zdematerializowane. 
Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie depozytu, w którym rejestrowane będą Obligacje będzie Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Książęcej 4, 00-498 Warszawa. 
 
Prawa z Obligacji powstaną w chwili zapisu Obligacji na rachunkach papierów wartościowych lub na rachunkach 
zbiorczych. 



Prospekt Emisyjny Podstawowy 

131 

4.4. WALUTA EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Walutą emitowanych Obligacji będzie złoty polski (zł, PLN). 

4.5. RANKING OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZONYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Zobowiązania z tytułu Obligacji będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i 
zabezpieczone zobowiązania Spółki, które są równe i nie będą uprawniać do żadnego uprzywilejowania pomiędzy 
nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań, które będą 
uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  
Zobowiązania z tytułu Obligacji będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszłych 
niepodporządkowanych zobowiązań Spółki, z zastrzeżeniem przywilejów wynikających z zabezpieczenia Obligacji 
zastawem rejestrowym. 

4.6. OPIS PRAW, WŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI OGRANICZENIAMI, ZWIĄZANYCH Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI 
ORAZ PROCEDURY WYKONYWANIA TYCH PRAW 

4.6.1. INFORMACJE OGÓLNE 

W ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji oferowane będą Obligacje zwykłe na okaziciela. Łączna 
wartość nominalna Obligacji wynosić będzie nie więcej niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych.  
Wartość nominalna jednej Obligacji oraz ostateczna liczba Obligacji oferowana w ramach danej serii podana 

zostanie w pkt B Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii udostępnionych do publicznej wiadomości przed 

rozpoczęciem subskrypcji danej serii Obligacji. 
Emitowane w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacje będą uprawniały wyłącznie do uzyskania 
świadczeń pieniężnych: oprocentowania oraz zwrotu wartości nominalnej. Świadczenia pieniężne będą 
wypłacane w walucie emitowanych Obligacji, tj. w złotych polskich. Obligacje nie będą uprawniały do żadnych 
świadczeń niepieniężnych. 
Świadczenia pieniężne z tytułu wypłaty odsetek i wykupu Obligacji będą realizowane przez Emitenta za 
pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z Regulaminem KDPW i 
Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. 
Uprawnionymi z tytułu Obligacji będą ci Obligatariusze, którzy będą posiadali Obligacje w dniu ustalenia prawa 
do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji. Po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu obligacji 
prawa z tej obligacji nie mogą być przenoszone (art. 8 ust. 6 Ustawy o Obligacjach). 
 
Środki pieniężne niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z świadczeń z Obligacji będą pochodziły z 
bieżącej działalności operacyjnej Emitenta.  
Za zobowiązania wynikające z Obligacji Emitent odpowiada całym swoim majątkiem. 
 
Roszczenia wynikające z Obligacji, w tym roszczenia o świadczenia okresowe, przedawniają się z upływem 10 lat, 
zgodnie z art. 14 Ustawy o Obligacjach. 

4.6.2. PRAWO DO WYKUPU OBLIGACJI 

Okres zapadalności 
Okres zapadalności Obligacji zostanie określony oddzielnie dla każdej serii Obligacji w Uchwale Zarządu w sprawie 
emisji Obligacji danej serii, jednak zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 1/02.10.2017, która weszła w życie z 
dniem 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia I Publicznego Programu Emisji Obligacji okres zapadalności 
Obligacji nie będzie dłuższy niż 5 lat od daty przydziału każdej serii.  

Okres zapadalności dla każdej serii Obligacji podany zostanie w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt C. 

 
Wartość wykupu 
Wykup Obligacji nastąpi po cenie wykupu, równej wartości nominalnej Obligacji. Wykup dokonywany będzie na 
rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w dacie ustalenia praw do wykupu. 
Wykup odbędzie się poprzez uiszczenie na rachunek pieniężny Obligatariusza służący do obsługi rachunku 
papierów wartościowych Obligatariusza kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji. 
Podstawą określenia wysokości świadczenia będzie ilość Obligacji znajdujących się na rachunku papierów 
wartościowych Obligatariusza lub przysługujących Obligatariuszowi Obligacji zapisanych na rachunku zbiorczym 
z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu. Datą ustalenia praw do wykupu 
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będzie 6 (szósty) dzień roboczy przed dniem wykupu, lub inny dzień ustalony zgodnie z regulacjami KDPW, który 
zostanie określony oddzielnie dla każdej serii Obligacji zgodnie z Uchwałą Zarządu w sprawie emisji Obligacji 
danej serii i przedstawiony w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt C. 
Emitent może zaoferować posiadaczom Obligacji wyemitowanych w ramach I Programu objęcie obligacji nowej 
emisji w ramach rolowania posiadanych Obligacji, tj. poprzez zaliczenie wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji 
danej serii na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisji zgodnie z art. 6 ust 2 pkt 3) Ustawy o Obligacjach. 
Ewentualna oferta objęcia obligacji nowych emisji skierowana do posiadaczy podlegających wykupowi Obligacji 
wyemitowanych w ramach I Programu każdorazowo przeprowadzana będzie w formie oferty publicznej. W takim 
przypadku obligatariusz po zapoznaniu się z warunkami nowo oferowanych obligacji będzie mógł podjąć decyzję 
o przyjęciu oferty objęcia nowych obligacji. Jeśli obligatariusz złoży deklarację objęcia obligacji oferowanych w 
ramach rolowania, należność z tytułu wykupu obligacji podlegających rolowaniu stanowić będzie opłacenie 
zapisu na nowo oferowane obligacje. Szczegółowe warunki oferty objęcia obligacji, kierowanej do posiadaczy 
obligacji wyemitowanych w ramach I Programu przekazane zostaną do publicznej wiadomości w kolejnym 
publicznym dokumencie emisyjnym, np. w Prospekcie, w terminie umożliwiającym inwestorom podjęcie decyzji. 
Wykup Obligacji, a także ich rolowanie, jeżeli Emitent zdecyduje o zaoferowaniu obligacji nowych emisji 
posiadaczom Obligacji wyemitowanych w ramach I Programu, będzie realizowane zgodnie z regulacjami KDPW. 
Z chwilą dokonania wykupu Obligacje ulegają umorzeniu. 
 
Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu 
Uchwała Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii może stanowić, że Emitentowi przysługuje prawo 
wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji, na własne żądanie. Informacja, czy dla danej serii Obligacji 
Emitentowi przysługuje prawo dokonania wcześniejszego wykupu, przedstawiona zostanie w Ostatecznych 
Warunkach Emisji w pkt C. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji danej serii podejmie Zarząd 
Emitenta według własnego uznania. Stosowna Uchwała Zarządu określi dzień wcześniejszego wykupu Obligacji 
oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, który zgodny będzie 
z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW.  
Prawo to będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty wcześniejszego wykupu stanowiącej 
wartość nominalną Obligacji oraz kwoty odsetek należnych, a nie wypłaconych odsetek naliczanych od 
pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu włącznie z tym dniem.  
Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji będzie realizowane poprzez wypłatę 
Obligatariuszom kwoty wcześniejszego wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji podlegających 
wcześniejszemu wykupowi powiększoną o odsetki należne od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do 
dnia wcześniejszego wykupu oraz powiększoną o premię w wysokości 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) 
wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu, 
jednak łącznie nie więcej niż 0,60% (słownie: sześć dziesiątych procenta) wartości nominalnej Obligacji 
podlegających wcześniejszemu wykupowi. 
Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji może zostać wykonane nie wcześniej niż po 12 miesiącach 
od daty przydziału zarówno w odniesieniu do wszystkich subskrybowanych Obligacji danej serii jak i części 
Obligacji danej serii. W przypadku wcześniejszego wykupu dotyczącego części Obligacji danej serii w 
Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt C zostaną przedstawione dodatkowe informacje dotyczące realizacji prawa 
Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji. 
Emitent może nabywać Obligacje własne jedynie w celu ich umorzenia, przy czym nie może ich nabywać po 
upływie terminu do spełnienia wszystkich zobowiązań z Obligacji, a także jeśli jest w zwłoce z realizacją 
zobowiązań z Obligacji. 
 
Prawo Obligatariusza do żądania wcześniejszego wykupu 
Obligatariuszom przysługuje prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji przed datą wykupu, w sytuacjach 
wskazanych poniżej.  
 
Prawo Obligatariusza do żądania wcześniejszego wykupu w sytuacjach przewidzianych Ustawą o Obligacjach 
oraz Ustawą o Zastawie 
Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje na żądanie Obligatariusza przed datą 
wykupu, gdy Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających 
z Obligacji. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta 
opóźnienia nie krótszego niż 3 dni, chyba że warunki emisji Obligacji wskażą krótszy okres (art. 74 ust. 2 Ustawy 
o Obligacjach). Jeżeli Emitent nie ustanowił zabezpieczeń wynikających z warunków emisji, Obligacje podlegają, 
na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne 
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(art. 74 ust. 3 Ustawy o Obligacjach). W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub 
przekształcenia formy prawnej Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił 
w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z ustawą nie posiada uprawnień do ich emitowania (art. 74 ust.4 
Ustawy o Obligacjach). Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje z dniem otwarcia 
likwidacji Emitenta, chociażby termin wykupu jeszcze nie nastąpił (art. 74 ust.5 Ustawy o Obligacjach). 
Obligatariuszowi przysługuje również prawo żądania natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności z Obligacji 
w przypadku zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego bez wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody 
Administratora Zastawu (art. 14 ust.3 Ustawy o Zastawie).  
 
Prawo Obligatariusza do żądania wcześniejszego wykupu w związku z przypadkiem naruszenia 
Poza opisanymi powyżej ustawowymi przypadkami naruszenia, przypadek naruszenia warunków emisji Obligacji 
stanowi zaistnienie, w jakimkolwiek dniu okresu od dnia emisji do dnia wykupu Obligacji danej serii, 
któregokolwiek z niżej wymienionych zdarzeń: 
 
1. Emitent udzielił gwarancji lub poręczenia jakichkolwiek zobowiązań Pragma Inkaso S.A. lub innych 

podmiotów, z wyłączeniem podmiotów od siebie zależnych. 
2. Wskaźnik Zadłużenia Emitenta, na koniec któregokolwiek kwartału przekroczy 400% (czterysta procent). 
3. Wskaźnik Zadłużenia Gwaranta, na koniec któregokolwiek kwartału przekroczy 350% (trzysta pięćdziesiąt 

procent).  
4. Kwota wymagalnych zobowiązań publiczno-prawnych Emitenta przekracza 2% (dwa procent) 

jednostkowych lub skonsolidowanych przychodów netto Emitenta, za poprzedni rok obrotowy, przy czym 
kwota tych wymagalnych zobowiązań musi być nie mniejsza niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 

5. Niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przez Emitenta obowiązków związanych z przekazywaniem 
informacji bieżących lub okresowych o istotnym znaczeniu dla wykupu Obligacji, potwierdzone przez GPW 
lub właściwy organ administracyjny w formie prawomocnej decyzji o nałożeniu kary na Emitenta. 

6. Brak zwołania przez Emitenta Zgromadzenia Obligatariuszy w terminie 14 (czternaście) dni od dnia 
przedstawienia Emitentowi odpowiedniego żądania przez Obligatariusza. 

7. Kwota wymagalnych zobowiązań Emitenta wynikających z orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej przekracza 10% wartości jednostkowych lub skonsolidowanych kapitałów własnych 
Emitenta, przy czym zobowiązania te muszą być wymagalne od co najmniej 30 (trzydzieści) dni. 

8. Walne zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy, dywidendy zaliczkowej, bądź 
przeprowadzeniu skupu akcji własnych lub Zarząd Emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy 
zaliczkowej, w każdym przypadku w wysokości przekraczającej w danym roku obrotowym niższą z wartości: 
a. zysk netto Emitenta za poprzedni rok obrotowy, lub 
b. kwota równa 50% (pięćdziesiąt procent) sumy zysku netto Emitenta za poprzednie lata obrotowe, 

począwszy od roku obrotowego 2016 pomniejszona o wypłacone w tym okresie dywidendy, 
dywidendy zaliczkowe lub środki przeznaczone na skup akcji własnych.  

9. Wykluczenie lub zawieszenie obrotu Obligacjami na rynku Catalyst, z wyłączeniem przypadku zawieszenia 
obrotu Obligacjami w związku z wcześniejszym wykupem Obligacji realizowanym na wniosek Emitenta. 

10. Z obrotu na rynku regulowanym wycofane zostaną wszystkie akcje i obligacje Emitenta.  
11. Jakiekolwiek dłużne papiery wartościowe wyemitowane lub gwarantowane przez Emitenta zostaną 

postawione w stan wymagalności przed umownym terminem zapłaty w kwocie przekraczającej 10% 
wartości kapitałów własnych lub skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta według stanu na ostatni 
dzień kwartału poprzedzającego kwartał, w którym postawiono w stan wymagalności ww. papiery 
wartościowe. 

12. Emitent nie zapłaci w terminie wymagalności kwot o łącznej wartości przekraczającej 10% wartości 
jednostkowych lub skonsolidowanych kapitałów własnych (według stanu na ostatni dzień kwartału 
poprzedzającego kwartał, w którym upłynął termin wymagalności ww. kwot) z tytułu kredytów lub obligacji 
i sytuacja ta nie została naprawiona poprzez ich zapłatę lub zmianę warunków wymagalności 
przedmiotowych zobowiązań w ciągu 30 dni od daty ich pierwotnej wymagalności. 

13. Emitent nie dokona w terminie wpłaty na rachunek powierniczy całej kwoty wskazanej przez Administratora 
Zabezpieczeń. 

14. Emitent nie przekaże raportu dotyczącego stanu przedmiotu zastawu, po upływie 7 (siedem) dni od daty 
dostarczenia Emitentowi przez Administratora Zastawu wezwania do przekazania raportu. 

15. Wystąpi zdarzenie faktyczne lub prawne, stwarzające możliwość postawienia Emitenta w stan upadłości lub 
likwidacji, a w szczególności (i) Emitent trwale zaprzestanie płacenia swoich długów w terminie ich 
wymagalności, (ii) Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność lub rozpocznie negocjacje z jednym lub 
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wieloma wierzycielami z zamiarem zmiany zasad spłaty swojego długu, (iii) wystąpią, określone w 
przepisach prawa, przesłanki postawienia Emitenta w stan upadłości lub uzasadniające otwarcie jego 
likwidacji, (iv) zostanie otwarta likwidacja Emitenta, (v) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości 
Emitenta, chyba że Emitent przedstawi jednoznaczną opinię biegłego rewidenta oraz renomowanej 
kancelarii prawniczej stwierdzającą, że wniosek taki jest oczywiście bezzasadny; lub (vi) Emitent złoży w 
sądzie wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub zawrze z nadzorcą układu umowę o 
sprawowaniu nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu. 

W przypadku wystąpienia i trwania któregokolwiek z wymienionych wyżej przypadków naruszenia warunków 
emisji każdy Obligatariusz może żądać od Emitenta natychmiastowego wykupu Obligacji. W takiej sytuacji wykup 
Obligacji odbędzie się poprzez zapłatę wartości nominalnej Obligacji, powiększonej o należne oprocentowanie, 
naliczone od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do daty wymagalności spowodowanej złożeniem 
żądania wcześniejszego wykupu. 

W razie zaistnienia i trwania przypadku naruszenia, Obligatariusz żądający wcześniejszego wykupu powinien 
doręczyć Emitentowi pisemne żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji, zgodnie z którym należące do niego 
Obligacje stają się wymagalne, a płatne przez Emitenta w terminie 14 dni od dnia doręczenia Emitentowi 
pisemnego żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. 

Żądanie Wcześniejszego Wykupu powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz 
powinno wskazywać w szczególności liczbę Obligacji przysługujących Obligatariuszowi oraz liczbę Obligacji, 
objętych żądaniem Wcześniejszego Wykupu, a także powinno wskazywać przypadek naruszenia, w oparciu o 
który Żądanie Wcześniejszego Wykupu jest składane. Do żądania Wcześniejszego Wykupu składanego przez 
Obligatariusza powinno zostać dołączone świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący 
rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Obligacje mające być przedmiotem wcześniejszego 
wykupu, z adnotacją o ustanowieniu nieodwołanej blokady Obligacji w związku ze złożeniem przez Obligatariusza 
Żądania Wcześniejszego Wykupu. Obligatariusz powinien doręczyć Żądanie Wcześniejszego Wykupu złożone 
Emitentowi, także podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są 
należące do niego Obligacje. 

Obligatariusz powinien również wykonać wszystkie te czynności, których dokonanie przez Obligatariusza w 
związku z Żądaniem Wcześniejszego Wykupu będzie wymagane na mocy przepisów prawa lub właściwych 
regulacji KDPW lub GPW. Obligatariusz powinien zawiadomić o Żądaniu Wcześniejszego Wykupu także 
Administratora Zastawu, doręczając mu poświadczony za zgodność odpis tego Żądania, złożonego Emitentowi. 
Wcześniejszy wykup Obligacji będzie odbywać się za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących 
rachunki papierów wartościowych, na których zapisane będą Obligacje, zgodnie z Regulaminem KDPW oraz 
Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW oraz innymi właściwymi regulacjami wewnętrznymi KDPW oraz GPW i 
przepisami prawa. 

Z chwilą dokonania wcześniejszego wykupu Obligacje ulegają umorzeniu. 

4.6.3. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ODSETEK 

Spełnienie przez Emitenta świadczeń z tytułu odsetek będzie następowało w datach płatności odsetek, 
określonych oddzielnie dla każdej serii Obligacji zgodnie z Uchwałą Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii 
i przedstawionych w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt D. 
 
Okres odsetkowy to okres, za który naliczane są odsetki od wartości nominalnej Obligacji. Pierwszy okres 
odsetkowy dla Obligacji każdej serii rozpoczynał się będzie od daty wskazanej w Ostatecznych Warunkach Emisji 

w pkt D i kończył po upływie trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy w ostatnim dniu danego okresu odsetkowego. 

Każdy kolejny okres odsetkowy zaczyna się w kolejnym dniu po dacie ostatniego dnia poprzedniego okresu 
odsetkowego i kończy odpowiednio po upływie trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy.  
 
Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane. 
W przypadku niedokonania wykupu Obligacji w ustalonym terminie Emitent będzie zobowiązany do zapłaty 
Obligatariuszowi odsetek ustawowych, naliczanych od dnia wymagalności świadczenia do dnia zapłaty tego 
świadczenia, w wysokości wynikającej z Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 roku w 
sprawie wysokości odsetek ustawowych (M.P. 2016.46) albo aktu prawnego, który zastąpi to obwieszczenie. 
Czas trwania okresów odsetkowych dla poszczególnych serii zostanie określony oddzielnie dla każdej serii 
Obligacji w Uchwale Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii i przedstawiony w Ostatecznych Warunkach 

Emisji w pkt D. 
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Spełnienie przez Emitenta świadczenia z tytułu odsetek następować będzie w datach płatności odsetek. 
Spełnienie świadczenia odbywać się będzie poprzez uiszczenie na rachunek pieniężny Obligatariusza służący do 
obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwoty odpowiadającej wartości odsetek. 
Odsetki dla jednej Obligacji obliczane będą z dokładnością do 1 (słownie: jednego) grosza. 

Terminy ustalenia praw do wypłaty odsetek i daty płatności odsetek zostaną ustalone zgodnie z Uchwałą Zarządu 
w sprawie emisji Obligacji danej serii i zostaną przedstawione w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt D. Datą 
ustalenia praw do odsetek będzie 6 (szósty) Dzień Roboczy przed datą wypłaty odsetek lub inny dzień ustalony 
zgodnie z regulacjami KDPW. 

Daty płatności odsetek będą ustalone zgodnie z Uchwałą Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii i zostaną 
przedstawione w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt D.  
Jeżeli data płatności odsetek przypadnie w dniu nie będącym Dniem Roboczym, taką datą będzie kolejny Dzień 
Roboczy. 
Podstawą określenia wysokości świadczenia będzie ilość Obligacji znajdujących się na rachunku papierów 
wartościowych Obligatariusza lub przysługujących Obligatariuszowi Obligacji zapisanych na rachunku zbiorczym, 
z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczeń.  

4.6.4. ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE 

Z Obligacjami nie są związane żadne świadczenia niepieniężne na rzecz Obligatariuszy. Obligacje uprawniają 
wyłącznie do świadczeń pieniężnych. 

4.6.5. ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI 

Obligacje wyemitowane w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji będą obligacjami zabezpieczonymi. 
Minimalna informacja w zakresie charakteru zabezpieczeń oraz zakresu zabezpieczeń Obligacji zostały zawarte 
w module dodatkowym „Minimalny zakres informacji w odniesieniu do zabezpieczenia”, który stanowi Załącznik 
do niniejszego Prospektu. Dane szczegółowe dotyczące ustanowionych zabezpieczeń oddzielnie dla każdej serii 
zostaną przedstawione w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt. B. 

4.7. NOMINALNA STOPA PROCENTOWA I ZASADY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ODSETEK 

Oprocentowanie Obligacji zostanie określone oddzielnie dla każdej serii Obligacji w Uchwale Zarządu w sprawie 
emisji Obligacji danej serii i przedstawione w Ostatecznych Warunkach Emisji. Oprocentowanie może zostać 
ustalone jako stałe lub jako zmienne w oparciu o stopę procentową WIBOR. Informacja o nominalnej stopie 
procentowej zostanie przedstawiona w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt E. 

Roszczenia z tytułu odsetek od Obligacji oraz spłaty wartości nominalnej przedawniają się z upływem 10 lat od 
dnia ich wymagalności, tzn. odpowiednio od daty wypłaty kuponu lub daty wykupu. 
 
W przypadku określenia sposobu oprocentowania jako oprocentowania stałego dla danej serii Obligacji, 
wysokość kuponu od jednej Obligacji będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem: 
 

365

odsetkowymokresie danymwdniliczba
  P  x   kupon ×Wn=

 
 

kupon – odsetki od jednej Obligacji dla danego okresu odsetkowego 
Wn – wartość nominalna Obligacji, której wysokość zostanie ustalona przez Zarząd w Uchwale w 

sprawie emisji Obligacji danej serii i przedstawiona w Ostatecznych Warunkach Emisji 
P

 
– stopa procentowa, której wysokość zostanie ustalona przez Zarząd w Uchwale w sprawie emisji 
Obligacji danej serii i przedstawiona w Ostatecznych Warunkach Emisji 
 

 
W przypadku określenia sposobu oprocentowania jako oprocentowania zmiennego dla danej serii Obligacji, 
wysokość kuponu od jednej Obligacji będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem: 
 

Wn××+(=
365

odsetkowymokresiedanymwdniliczba
 M)bazowa  stopakupon  

  



Prospekt Emisyjny Podstawowy 

136 

kupon – odsetki od jednej Obligacji dla danego okresu odsetkowego 
M

 
– marża wyrażona w punktach bazowych, której wysokość zostanie ustalona przez Zarząd w 
Uchwale w sprawie emisji Obligacji danej serii i przedstawiona w Ostatecznych Warunkach Emisji

 stopa 
bazowa

 

– stopa bazowa służąca jako podstawa do wyznaczenia oprocentowania zmiennego Obligacji; 
 

Wn – wartość nominalna Obligacji, której wysokość zostanie ustalona przez Zarząd w Uchwale w 
sprawie emisji Obligacji danej serii i przedstawiona w Ostatecznych Warunkach Emisji 

 
Oprocentowanie zmienne ustalane będzie w oparciu o zmienną stopę bazową.  
Stopa bazowa ustalana będzie dla każdego okresu odsetkowego przed jego rozpoczęciem. Datą ustalenia stopy 
bazowej będzie dzień przypadający na 5 (pięć) Dni Robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, w 
którym obowiązywać ma stopa procentowa danego kuponu odsetkowego, lub inny dzień ustalony zgonie z 
rekomendowanym przez GPW standardem dla obligacji korporacyjnych. 
W przypadku gdy poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczy 375% lub poziom Wskaźnika Zadłużenia 
Gwaranta przekroczy 300%, lub oba wskaźniki przekroczą wskazane limity, Marża zostanie podwyższona o 50 
punktów bazowych w skali roku (Marża Podwyższona).  
Podwyższona Marża będzie miała zastosowanie do ustalenia stopy procentowej dla Okresów Odsetkowych 
przypadających bezpośrednio po Okresie Odsetkowym, w którym poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta 
przekroczył 375% lub poziom Wskaźnika Zadłużenia Gwaranta przekroczył 300% lub oba wskaźniki przekroczyły 
wskazane limity. Marża Podwyższona nie będzie podstawą do ustalania stopy procentowej dla Okresów 
Odsetkowych przypadających bezpośrednio po Okresie Odsetkowym, w którym ani poziom Wskaźnika 
Zadłużenia Emitenta nie przekroczył (lub był równy) poziomu 375%, ani poziom Wskaźnika Zadłużenia Gwaranta 
nie przekroczył (lub był równy) 300%. 
Niezależnie od zastosowania Marży Podwyższonej, jeżeli poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczy 
poziom 400% lub poziom Wskaźnika Zadłużenia Gwaranta przekroczy 350% lub oba wskaźniki przekroczą 
wskazane limity, Inwestorzy będą uprawnieni do żądania natychmiastowej wymagalności (Przypadek 
Naruszenia). 
Do zmiennej stopy procentowej dodawana będzie marża w wysokości ustalonej przez Zarząd w Uchwale w 
sprawie emisji Obligacji danej serii, która zostanie przedstawiona w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt E. 
 
Stopą bazową stanowiącą podstawę do wyznaczenia oprocentowania zmiennego Obligacji emitowanych w 
złotych będzie stopa procentowa WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) odpowiednio dla trzy- (WIBOR3M), 
sześcio- (WIBOR6M), lub dwunasto- (WIBOR12M) miesięcznych depozytów złotowych, o okresie 
odpowiadającym okresowi odsetkowemu ustalonemu w Uchwale Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii. 
Stopa WIBOR to stopa procentowa, według której banki są gotowe udzielać pożyczek w złotych innym bankom 
na warszawskim rynku międzybankowym. Informacje o wartościach Stopy Bazowej WIBOR można uzyskać na 
stronie internetowej GPW Benchmark S.A.: https://www.gpwbenchmark.pl. 
GPW Benchmark S.A. jest właścicielem stawek referencyjnych WIBID i WIBOR i podmiotem opracowującym te 
stawki referencyjne w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 
czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i 
umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE 
i 2014/17/UE oraz rozporządzenie 596/2014 („Rozporządzenie”).  
Na dzień zatwierdzenia prospektu GPW Benchmark S.A. nie widnieje w rejestrze uprawnionych administratorów 
oraz wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia. 
GPW Benchmark S.A. korzysta z okresu przejściowego na dostosowanie się do Rozporządzenia, w tym na 
uzyskanie wpisu do wskazanego rejestru.. Podstawą korzystania z okresu przejściowego jest art. 51 ust. 3 
Rozporządzenia. 
Stawki WIBOR ustalone na fixingu zgodnie z „Regulaminem Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR” i 
publikowane są w danym dniu roboczym przez GPW Benchmark S.A. lub w serwisach dystrybutorów informacji 
autoryzowanych przez GPW Benchmark S.A. w tym samym dniu w ciągu pierwszych pięciu minut po ustaleniu 
fixingu z podaniem liczby uczestników fixingu, których kwotowania zostały wykorzystanie do kalkulacji stawek 
WIBOR na dany termin.  
Stawki Depozytów przekazane przez uczestników fixingu podczas fixingu, jak również stawki referencyjne WIBOR 
są podawane zgodnie z konwencją odsetkową ACT/365 (faktyczna ilość dni/365) oraz z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
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Stopą bazową dla Obligacji emitowanych w złotych będzie stopa procentowa WIBOR z dnia ustalenia stopy 
bazowej, lub inna stopa procentowa, która może zastąpić powyższą stopę procentową dla depozytów 
denominowanych w złotych.  
W przypadku, gdy stopa procentowa WIBOR w dacie ustalenia stopy bazowej nie będzie dostępna, Emitent 
zwróci się bez zbędnej zwłoki w tym dniu do wybranych banków referencyjnych o podanie stopy procentowej 
dla depozytów w PLN na okres o długości wskazanej w Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii, oferowanej 
przez każdy z tych banków referencyjnych głównym bankom działającym na polskim rynku międzybankowym. W 
takim przypadku stopą bazową mającą zastosowanie dla obliczenia odsetek za dany okres odsetkowy będzie 
średnia arytmetyczna stóp podanych przez banki referencyjne, obliczona przez Emitenta, pod warunkiem, że co 
najmniej dwa banki referencyjne podadzą stopy procentowe, przy czym – jeśli będzie to konieczne – będzie ona 
zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku, gdy stopa bazowa dla danego okresu odsetkowego 
nie może być określona zgodnie z powyższymi postanowieniami, stopa bazowa dla takiego okresu odsetkowego 
zostanie ustalona na poziomie ostatniej obowiązującej stopy bazowej w bezpośrednio poprzedzającym okresie 
odsetkowym.  
W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji, informacje o stopie bazowej, oraz o 
dotychczasowych oraz przyszłych wartościach stopy bazowej i jej zmienności zostaną zamieszczone w 
Ostatecznych Warunkach Oferty danej serii Obligacji w pkt E. 
 
Wysokość odsetek zostanie ustalona z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Nie przewiduje się agenta dokonującego wyceny Obligacji.  
 
Emitent Obligacji zobowiązany będzie do przekazywania GPW tabel odsetkowych zgodnie z regulacjami 
obowiązującymi na rynku Catalyst, na którym notowane będą Obligacje. Za poprawność danych zawartych w 
tabelach odsetkowych odpowiadać będzie Emitent.  
Świadczenia pieniężne z tytułu wypłaty odsetek będą realizowane przez Emitenta za pośrednictwem Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych lub 
rachunki zbiorcze, zgodnie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. 
Płatności będą dokonywane na rzecz podmiotów, na rzecz których prawa z Obligacji są w dniu ustalenia praw 
zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub którzy są uprawnieni z Obligacji zapisanych na rachunkach 
zbiorczych. 
 
Dni rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty wymagalności odsetek będą ustalone zgodnie z Uchwałą Zarządu w 
sprawie emisji Obligacji danej serii i zostaną przedstawione w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt D. 
 
Konstrukcja odsetek z tytułu Obligacji nie zawiera elementu pochodnego. 

4.8. DATA ZAPADALNOŚCI I USTALENIA W SPRAWIE AMORTYZACJI DŁUGU WRAZ Z PROCEDURAMI SPŁATY 

Okres zapadalności Obligacji zostanie określony oddzielnie dla każdej serii Obligacji w Uchwale Zarządu w sprawie 
emisji Obligacji danej serii, jednak zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 1/02.10.2017, która weszła w życie z 
dniem 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia I Publicznego Programu Emisji Obligacji okres zapadalności nie 
będzie dłuższy niż 5 lat od daty przydziału każdej serii Obligacji. Okres zapadalności dla każdej serii Obligacji 
podany zostanie w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt C. 
Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.  
 
Uchwała Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii może stanowić, że Emitentowi przysługuje prawo 
wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji, na jego własne żądanie. Informacja, czy dla danej serii 
Obligacji Emitentowi przysługuje prawo dokonania wcześniejszego wykupu przedstawiona zostanie w 
Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt C. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji danej serii 
podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Stosowna Uchwała Zarządu określi dzień wcześniejszego 
wykupu Obligacji oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, 
który zgodny będzie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW.  
Prawo to będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty wcześniejszego wykupu stanowiącej 
wartość nominalną Obligacji oraz kwoty odsetek należnych od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do 
dnia wcześniejszego wykupu włącznie z tym dniem.  
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Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji będzie realizowane poprzez wypłatę 
Obligatariuszom kwoty wcześniejszego wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji podlegających 
wcześniejszemu wykupowi powiększoną o odsetki należne od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do 
dnia wcześniejszego wykupu oraz powiększoną o premię w wysokości 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) 
wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu, 
jednak łącznie nie więcej niż 0,60% (słownie: sześć dziesiątych procenta) wartości nominalnej Obligacji 
podlegających wcześniejszemu wykupowi. 
Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji może zostać wykonane nie wcześniej niż po 12 miesiącach 
od daty przydziału zarówno w odniesieniu do wszystkich subskrybowanych Obligacji danej serii jak i części 
Obligacji danej serii. W przypadku wcześniejszego wykupu dotyczącego części Obligacji danej serii w 
Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt C zostaną przedstawione dodatkowe informacje dotyczące realizacji prawa 
Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji. 
Uchwała Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii może stanowić, że Obligatariuszom przysługuje prawo 
żądania wcześniejszego wykupu Obligacji przed datą wykupu. Informacja, czy dla danej serii Obligacji 
Obligatariuszom przysługuje prawo żądania wcześniejszego wykupu oraz zasady jego realizacji przedstawione 
zostaną w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt C. 
 
Z chwilą dokonania wcześniejszego wykupu Obligacje ulegają umorzeniu. 
 
Obligacje emitowane w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji nie będą obligacjami amortyzowanymi. 

4.9. WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI 

Pierwszym dniem naliczania oprocentowania od Obligacji będzie dzień wskazany w Ostatecznych Warunkach 
Emisji w pkt D. Ostatnim dniem naliczania oprocentowania będzie ostatni dzień ostatniego okresu odsetkowego. 
 
Wysokość odsetek będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w okresie odsetkowym.  
 
Roczną rentowność nominalną obligacji obliczyć można według wzoru: 
 

 % 100x    

nW  

O
n

R   

 
gdzie: 
r
n

 – rentowność nominalna 

O – odsetki należne za okres jednego roku 
Wn – wartość nominalna obligacji  

 
Rentowność bieżącą obligacji, czyli stosunek wartości odsetek należnych za okres jednego roku do aktualnej ceny 
rynkowej obligacji obliczyć można według wzoru: 
 

 % 100x    
CR

O
rb   

 
gdzie: 
rb – rentowność bieżąca 
O – odsetki należne za okres jednego roku 
CR – cena rynkowa obligacji 
 
Wartość obligacji stanowi suma zdyskontowanych strumieni przychodów pieniężnych otrzymywanych w 
przyszłości z tytułu posiadania obligacji. Są to kupony odsetkowe oraz kwota uzyskana z tytułu wykupu obligacji, 
czyli wartość nominalna obligacji. Stopą dyskonta jest średnia rentowność w okresie do wykupu obligacji (YTM).  
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Znając wielkości przyszłych wypłat odsetek, wartość obligacji można przedstawić wzorem:  
 

n

n

2

2

1

1

 YTM)(1

 O

 YTM)(1

O

 YTM)(1

 O

 WO














w

W

 

 
gdzie:  
WO – wartość obligacji 
O1, O2, On – wielkości strumieni odsetkowych 

  – zdyskontowane strumienie odsetkowe w kolejnych okresach 
Ww – wartość wykupu obligacji (zazwyczaj jest to wartość nominalna) 
YTM – stopa zwrotu w terminie do wykupu 
n – liczba okresów odsetkowych. 

4.10.  REPREZENTACJA POSIADACZY DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, ORGANIZACJA 
REPREZENTUJĄCA INWESTORÓW ORAZ ZASADY DOTYCZĄCE REPREZENTACJI 

Emitent nie przewiduje zawarcia umowy o reprezentację z bankiem-reprezentantem. 
Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni pełni funkcję administratora zabezpieczeń. który wykonuje 
prawa i obowiązki wierzyciela z tytułu zabezpieczeń we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy. 

4.11. PODSTAWA PRAWNA EMISJI OBLIGACJI 

Podstawę prawną I Publicznego Programu Emisji Obligacji stanowi Uchwała Zarządu Emitenta numer  
nr 1/02.10.2017, która weszła w życie z dniem 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia I Publicznego Programu 
Emisji Obligacji.  
Emitent oświadcza, że wszystkie czynności wewnętrzne i zewnętrzne Emitenta dokonane w celu doprowadzenia 
do skutku Emisji Obligacji zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta oraz 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności Kodeksem Spółek Handlowych, Ustawą o 
Obligacjach i Ustawą o Ofercie Publicznej. Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie ustalenia I Publicznego Programu 
Emisji Obligacji nie wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Emitenta.  
Treść uchwały Zarządu nr 1/02.10.2017: 

Uchwała nr 1/02.10.2017 Zarządu Pragma Faktoring S.A. 
z siedzibą w Katowicach 

 z dnia 2 października 2017 r. 
w sprawie I Publicznego Programu Emisji Obligacji 

Działając na podstawie art. 2 pkt. 1) lit. a) i art. 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 368 § 1 
KSH Zarząd Pragma Faktoring S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) postanawia, co następuje: 
1. Ustala się publiczny program emisji obligacji przez Spółkę („I Publiczny Program Emisji Obligacji”), w 

ramach którego Spółka może emitować obligacje („Obligacje”) w jednej lub więcej serii realizowanych w 
odstępie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego 
podstawowego, przy czym: 
1) w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji mogą zostać wyemitowane Obligacje o łącznej 

wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych; 
2) jednocześnie Spółka może emitować jedną lub więcej serii Obligacji;  
3) Obligacje będą obligacjami na okaziciela; 
4) wszystkie Obligacje każdej serii nie będą miały formy dokumentu i będą zdematerializowane, a 

niniejsza Uchwała stanowi upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację Obligacji w Krajowym 
Depozycie Papierów Wartościowych S.A.; 

5) szczegółowe warunki emisji każdej serii Obligacji, w tym cena emisyjna Obligacji, zawarte będą w 
prospekcie emisyjnym podstawowym i ostatecznych warunkach emisji każdej serii Obligacji; 

6) poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunki emisji, w tym zasady 
dotyczące oprocentowania i jego wysokości; 

7) Obligacje będą zabezpieczone w sposób i w terminach określonych w prospekcie emisyjnym 
podstawowym i ostatecznych warunkach emisji poszczególnych serii Obligacji; 
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8) emisje Obligacji będą dokonywane każdorazowo na mocy uchwały Zarządu, która ustali w 
szczególności: 

a) jednostkową oraz łączną wartość nominalną Obligacji emitowanych w ramach danej serii; 
b) wysokość oprocentowania, które może być stałe lub zmienne, ustalone np. w oparciu o stopę 

WIBOR; 
c) czas wykupu dla poszczególnych serii Obligacji, nie dłuższy jednak niż 5 lat od daty przydziału 

poszczególnych serii Obligacji; 
d) ewentualne prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji, w przypadku poszczególnych 

serii Obligacji; 
e) wysokość ewentualnej premii płatnej przy wcześniejszym wykupie Obligacji poszczególnych 

serii; 
f) okresy odsetkowe, które dla poszczególnych serii Obligacji będą wynosiły 3, 6 lub 12 miesięcy; 
g) upoważnienie do ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na wybranym dla danej serii 

Obligacji rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu Catalyst. 
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

4.12. PRZEWIDYWANA DATA EMISJI OBLIGACJI 

Daty emisji Obligacji poszczególnych serii emitowanych w ramach I Programu określane zostaną każdorazowo 
Uchwałą Zarządu w sprawie emisji poszczególnych serii Obligacji i przedstawione w Ostatecznych Warunkach 
Emisji w pkt G. 

4.13. OPIS OGRANICZEŃ W SWOBODZIE PRZENOSZENIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

4.13.1. OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OBLIGACJACH 

Zasadą jest, że Obligatariusz może Obligacje swobodnie zbywać. Zbywalność emitowanych przez Emitenta 
Obligacji nie jest ograniczona. 
 
Obligacje mogą być zbywane pod warunkiem. Zapis na obligacje dokonany pod warunkiem lub zastrzeżeniem 
terminu jest nieważny (art. 42 ust. 2 Ustawy o Obligacjach) 
Zbywalność Obligacji będzie z przyczyn niezależnych od Emitenta, a związanych z regulacjami rynku 
kapitałowego, faktycznie ograniczona w okresie między nabyciem Obligacji przez Obligatariusza, a ich pierwszym 
notowaniem na rynku regulowanym. 
 
Obligacje będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu, gdzie będą 
zdematerializowanymi papierami wartościowymi. W związku z powyższym obrót nimi będzie musiał odbywać się 
za pośrednictwem firmy inwestycyjnej (art. 31 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). 
 
Emitent może nabywać własne obligacje jedynie w celu ich umorzenia. Emitent nie może nabywać własnych 
obligacji po upływie terminu do spełnienia wszystkich zobowiązań z obligacji, określonego w Ostatecznych 
Warunkach Emisji. Emitent będący w zwłoce z realizacją zobowiązań z obligacji nie może nabywać własnych 
obligacji (art. 76Ustawy o Obligacjach). 

4.13.2. OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI ORAZ 
ROZPORZĄDZENIA MAR 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1) - 2) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi 
inaczej: 

- papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na 
rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu, 

- dokonywanie oferty publicznej i zbywanie papierów wartościowych na podstawie tej oferty, z wyjątkiem 
oferty publicznej, o której mowa w art. w art. 7 ust. 4 pkt 4 i 5 oraz ust. 8 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej. 

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, osoby pełniące obowiązki zarządcze, w myśl definicji wskazanej w 
art. 3 ust. 1 pkt. 25) Rozporządzenia MAR, nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na 
rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, 
lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres 30 dni 
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kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku 
rozliczeniowego.  

Osoby pełniące obowiązki zarządcze w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 25) Rozporządzenia MAR oraz osoby blisko z 
nimi związane, w rozumieniu definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt. 26) Rozporządzenia MAR, powiadamiają 
emitenta oraz Komisję Nadzoru Finansowego o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w 
odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych 
powiązanych z nimi instrumentów finansowych (art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR). Powyższy obowiązek ma 
zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5 000 EUR w trakcie jednego 
roku kalendarzowego. Próg 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich 
transakcji, o których mowa powyżej (art. 19 ust. 8 Rozporządzenia MAR). 

4.14. INFORMACJE NA TEMAT POTRĄCANIA U ŹRÓDŁA PODATKÓW OD DOCHODU 

Poniższy opis ma charakter wprowadzający i został sporządzony w oparciu o stan prawny obowiązujący w chwili 
zatwierdzenia Prospektu. Poniższe stwierdzenia mają charakter ogólny i z tego powodu podejmowanie decyzji 
inwestycyjnej w indywidualnych sprawach powinno być poprzedzone konsultacją z doradcą podatkowym. 

4.14.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ EMITENTA ZA POBÓR PODATKU 

Podmiotami odpowiedzialnymi za pobór podatku w przypadku dochodów (przychodów) uzyskanych z odsetek i 
dyskonta od obligacji przez osoby fizyczne, krajowe osoby prawne (rezydenci w rozumieniu art. 3 ust. 1 U.p.d.o.p) 
oraz przez zagraniczne osoby prawne (nierezydenci w rozumieniu art. 3 ust. 2 U.p.d.o.p.) są podmioty 
prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a 
wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów (art. 41 ust. 4d U.p.d.o.f. 
oraz art. 26 ust. 2c U.p.d.o.p.). 

4.14.2. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 

4.14.2.1. OPODATKOWANIE ODSETEK I DYSKONTA OD OBLIGACJI 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (U.p.d.o.f.) od uzyskanych 
dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od obligacji pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. 
Dochodu (przychodu) z odsetek i dyskonta od obligacji nie łączy się z przychodami uzyskanymi z innych źródeł 
(art. 30a ust. 7 U.p.d.o.f.). 
Płatnikiem podatku jest podmiot dokonujący wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika 
pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu odsetek (dyskonta) od obligacji lub podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych dla podatnika, jeżeli wypłata następuje za pośrednictwem tego podmiotu, a dodatkowo 
dochody (przychody) w postaci odsetek zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z 
papierami wartościowymi zapisanymi na tym rachunku. Płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy od 
dokonywanych wypłat lub pozostawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy i przekazuje go w terminie do 20. 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano ten podatek na rachunek urzędu skarbowego, 
którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie 
jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (art. 
42 ust. 1 U.p.d.o.f.). 

4.14.2.2. OPODATKOWANIE DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY OBLIGACJI 

Zgodnie z art. 30b ust. 1 U.p.d.o.f. od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia obligacji, za wyjątkiem sytuacji 
gdy następuje ono w wykonywaniu działalności gospodarczej, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego 
dochodu. Dochodem podlegającym opodatkowaniu jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu 
odpłatnego zbycia obligacji a kosztami uzyskania przychodu określonymi w ustawie. Dochodów z odpłatnego 
zbycia obligacji nie łączy się z dochodami uzyskanymi z innych źródeł (art. 30b ust. 5 U.p.d.o.f.). 
 
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli są płatnikami, są obowiązane, w terminie do końca lutego 
roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje 
naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, imienną informację o wysokości 
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dochodu z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, sporządzoną według ustalonego wzoru (art. 39 ust. 3 
U.p.d.o.f.) 
Zgodnie z art. 30b ust. 6 U.p.d.o.f. osoba fizyczna obowiązana jest do wykazania dochodu i obliczenia należnego 
podatku w oddzielnym zeznaniu rocznym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 U.p.d.o.f.. W przypadku, gdy 
odpłatne zbycie obligacji następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej osoba fizyczna obowiązana 
jest w ciągu roku wpłacać zaliczki miesięczne na podatek dochodowy stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 U.p.d.o.f. 
oraz wykazać dochody ze zbycia obligacji w zeznaniu rocznym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 albo ust. 1a pkt 1 
U.p.d.o.f. 

4.14.3. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 

Zgodnie z art. 19 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (U.p.o.p), dochód osób prawnych uzyskany 
z odsetek oraz dyskonta z obligacji, a także dochód uzyskany w wyniku odpłatnego zbycia obligacji opodatkowany 
jest według stawki 19%  

4.14.4. PODATEK DOCHODOWY ZAGRANICZNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH 

Zgodnie z art. 30a ust. 2 oraz 30b ust. 3 U.p.d.o.f zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o 
unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod 
warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego 
certyfikatem rezydencji. 
 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 U.p.o.p. zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 
udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem 
rezydencji. 
 
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 1) i art. 22a U.p.o.p. z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, podatnicy, którzy nie mają na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają podatkowi dochodowemu od przychodu uzyskanego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu odsetek (dyskonta) od obligacji w wysokości 20 % przychodu.  

4.14.5. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (U.p.c.c.) podatkowi podlega 
sprzedaż praw majątkowych, w tym praw majątkowych inkorporowanych w obligacjach, z wyjątkiem sytuacji, w 
których przynajmniej jedna ze stron umowy jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub też jest z tego 
podatku zwolniona. Art. 9 pkt 9 lit. a-d U.p.c.c. zwalnia jednakże od podatku sprzedaż obligacji firmom 
inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, sprzedaż dokonywaną za pośrednictwem firm 
inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, sprzedaż dokonywaną w ramach obrotu 
zorganizowanego oraz sprzedaż dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz 
zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego.  
 
W sytuacjach nie wskazanych powyżej sprzedaż obligacji podlegać będzie podatkowi w wysokości 1%. 

4.14.6. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega 
nabycie przez osoby fizyczne praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem 
dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny, 
polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku (jeżeli uprawniony nie 
uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu) 
oraz nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności, z wyjątkiem sytuacji, w których w dniu nabycia ani 
nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub 
siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu 
oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa 
na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu 
inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci (art. 1 ust. 2 U.p.s.d.). 
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Przepisy Ustawy o podatku od spadków i darowizn przewidują system zwolnień od podatku oraz określają 
wysokość podatku w zależności od stosunku łączącego spadkodawcę ze spadkobiercą oraz darczyńcy z 
obdarowanym. Stawki podatku mają charakter progresywny i wynoszą od 3% do 20% podstawy opodatkowania, 
w zależności od grupy podatkowej, do jakiej zaliczony został nabywca. 

4.14.7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PŁATNIKA 

Zgodnie z art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej, płatnik, który nie obliczył, wadliwie obliczył, nie pobrał od podatnika 
podatku lub nie wpłacił go we właściwym terminie organowi podatkowemu odpowiada za podatek niepobrany 
lub podatek pobrany a niewpłacony. Określonej powyżej zasady nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy stanowią 
inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. W tych przypadkach organ podatkowy wydaje 
decyzję o odpowiedzialności podatnika (art. 30 § 5 Ordynacji podatkowej). 

4.14.8. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY 

Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy na warunkach określonych w Ustawie o 
Obligacjach. 
Zasady zwoływania i organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zasady podejmowania uchwał Zgromadzenia 
Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach, chyba że Ostateczne Warunki Emisji poszczególnych serii Obligacji 
emitowanych w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji będą zawierać odmienne postanowienia. 

5. WARUNKI OFERTY 

Szczegółowe informacje o warunkach ofert poszczególnych serii Obligacji będą uzupełnione w Ostatecznych 
Warunkach Emisji dla danej serii Obligacji. 

5.1. WARUNKI, PARAMETRY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY ORAZ DZIAŁANIA WYMAGANE PRZY 
SKŁADANIU ZAPISÓW 

5.1.1. WARUNKI OFERTY 

Na podstawie niniejszego Prospektu Emisyjnego Podstawowego Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie 
do obrotu na rynku regulowanym Catalyst Obligacji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie 
większej niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych. 
Walutą emitowanych Obligacji będzie złoty polski (zł, PLN). 

Wartość nominalna jednej Obligacji oraz ostateczna liczba Obligacji oferowana w ramach danej serii podana 
zostanie w Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii Obligacji udostępnionych do publicznej wiadomości przed 
rozpoczęciem subskrypcji danej serii Obligacji. 

Poszczególne serie Obligacji, w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji emitowane będą na podstawie 
Uchwał Zarządu Spółki, zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 1/02.10.2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie 
ustalenia I Publicznego Programu Emisji Obligacji. 

Ostateczne Warunki Emisji poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach I Publicznego Programu Emisji 
Obligacji będą przekazywane do KNF i zostaną udostępnione do publicznej wiadomości, nie później jednak niż na 
trzy Dni Robocze przed rozpoczęciem subskrypcji danej serii Obligacji. Ostateczne Warunki Emisji poszczególnych 
serii Obligacji publikowane będą na stronie internetowej Spółki www[kropka]pragmafaktoring.pl oraz 
dodatkowo w celach informacyjnych na stronach internetowych Oferujących: Domu Maklerskiego BDM S.A.: 
www[kropka]bdm.pl oraz Biura Maklerskiego ALIOR BANK S.A.: www[kropka]aliorbank.pl/biuro-maklerskie. 

Obligacje każdej serii oferowane będą z zachowaniem z przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy o 
Obligacjach, Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, a także Ustawy o Ofercie. 

Inwestorzy przed złożeniem zapisu na Obligacje oferowane w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji 
powinni zapoznać się i przeanalizować wszystkie informacje zawarte w niniejszym Prospekcie Emisyjnym 
Podstawowym, łącznie z dokumentami włączonymi przez odniesienie, z wszelkimi aneksami i komunikatami 
aktualizującymi. Informacje te łącznie stanowią warunki emisji danej serii Obligacji w rozumieniu art. 5 ust. 1 
Ustawy o Obligacjach.  

Wzór Ostatecznych Warunków Emisji stanowi Załącznik nr 8 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego. 

Inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na czynniki ryzyka opisane w Prospekcie Emisyjnym 
Podstawowym. W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, iż Obligacje nie są depozytami (lokatami) 
bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów jak również, iż w przypadku niewypłacalności 



Prospekt Emisyjny Podstawowy 

144 

Emitenta lub Gwaranta spowodowanej pogorszeniem się ich sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez 
Emitenta lub Gwaranta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanego 
kapitału może zostać utracona jak również inwestorzy mogą nie otrzymać odsetek przewidzianych w 
Ostatecznych Warunkach Emisji. 

Zwraca się również uwagę inwestorów, iż wycofanie się z inwestycji przed upływem okresu, na jaki Obligacje 
będą wyemitowane (tj. przed datą wykupu Obligacji) może być utrudnione lub niemożliwe ze względu na ryzyko 
ograniczenia płynności lub ryzyko braku płynności Obligacji (czyli możliwości odsprzedaży Obligacji), a cena za 
zbywane Obligacje może odbiegać od ich wartości nominalnej lub ceny nabycia. 

Ponadto zwraca się uwagę inwestorów na potrzebę dywersyfikacji inwestycji (podziału posiadanych środków na 
poszczególne rodzaje inwestycji i emitentów) oraz wskazuje się, że inwestycja wszystkich posiadanych środków 
w Obligacje zwiększa ryzyko inwestora. 
 

Podmiot Oferujący 
Podmiotami Oferującymi Obligacje są: 

Dom Maklerski BDM S.A. 
ul. Stojałowskiego 27 
43-300 Bielsko-Biała 

ALIOR BANK S.A. – Biuro Maklerskie 
ul. Łopuszańska 38D 
02-232 Warszawa 

Oferujący mogą utworzyć konsorcjum dystrybucyjne, o którym mowa w Części IV Prospektu pkt 5.4.1. 

Podmioty przyjmujące zapisy na Obligacje będą zobowiązane do spełniania wymogów w zakresie zarządzania 
produktami inwestycyjnymi określonymi w (a) MIFID II; (b) art. 9 i 10 Dyrektywy 2017/593; oraz (c) Ustawie o 
Obrocie i aktach wykonawczych (dalej łącznie Wymogi w zakresie zarządzania produktami MiFID II). Obligacje 
emitowane w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji mogą być aktywnie oferowane do następujących 
grup inwestorów: (a) Uprawnionych Kontrahentów nabywających Obligacje bezpośrednio lub za pośrednictwem 
podmiotów świadczących usługi w zakresie zarządzania portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa 
liczba instrumentów finansowych, (b) Klientów Profesjonalnych nabywających obligacje bezpośrednio lub za 
pośrednictwem podmiotów świadczących usługi w zakresie zarządzania portfelami w skład których wchodzi 
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, (c) Klientów Detalicznych, będących klientami podmiotów 
przyjmujących zapisy co do których podmioty te dokonały oceny wiedzy lub doświadczenia klienta w zakresie 
inwestowania na rynku finansowym i uznały, że inwestycja w Obligacje jest dla danego Klienta Detalicznego 
odpowiednia, a także Klientów Detalicznych, którzy nabywają Obligacje za pośrednictwem podmiotów 
świadczących usługi w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 
instrumentów finansowych lub dla Klientów Detalicznych, dla których podmiot przyjmujący zapisy świadczy 
usługi doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do Obligacji. 

Ze względu na publiczny charakter Oferty, Oferujący i członkowie konsorcjum, jeśli zostanie powołane, mogą 
dopuścić przyjmowanie zapisów, w szczególności składanych przez kanały internetowe, od klientów, co do 
których podmioty te nie dokonały oceny odpowiedniości i adekwatności instrumentu finansowego. 

Podmiot przyjmujący zapis oraz Oferujący przekazują informacje o Obligacjach w stosownym czasie przed 
przyjęciem zapisu od Klienta Detalicznego - zgodnie z art. 48 ust. 3 Rozporządzenia 2017/565 informuje Klienta 
Detalicznego o tym gdzie można znaleźć Prospekt. 

Zwraca się również uwagę na obowiązek wskazany w art. 83a ust. 4 Ustawy o Obrocie istniejący po stronie 
Oferującego oraz członków konsorcjum dystrybucyjnego dotyczący rejestrowania, przechowywania i 
archiwizowania dokumentów nagrań oraz innych nośników informacji sporządzanych lub otrzymywanych w 
związku ze świadczonymi usługami dotyczącymi przyjmowania zapisów nagrywania rozmów telefonicznych i 
zapisywania korespondencji elektronicznej, jak również obowiązek sporządzania na trwałym nośniku protokołów 
notatek lub nagrań z rozmów przeprowadzonych w bezpośredniej obecności inwestora w związku z 
przyjmowaniem zapisów na Obligacje. 

Emitent oraz Oferujący zobowiążą ewentualnych członków konsorcjum do przestrzegania powyższych wymogów 
w umowie zawartej z podmiotami przyjmującymi zapisy. 
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Zwraca się uwagę inwestorów, że za przestrzeganie powyższych wymogów w zakresie oferowania Obligacji 
emitowanych w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji odpowiedzialny jest podmiot przyjmujący zapis, 
którego klientem jest dany inwestor. 

5.1.2. WIELKOŚĆ OGÓŁEM EMISJI LUB OFERTY 

Na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego, w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji 
oferowane będą obligacje zwykłe na okaziciela.  

Łączna wartość nominalna Obligacji wynosić będzie nie więcej niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) 
złotych.  

Walutą emitowanych Obligacji będzie złoty polski (zł, PLN). 

Wartość nominalna jednej Obligacji oraz ostateczna liczba Obligacji oferowana w ramach danej serii zostaną 
określone w uchwałach Zarządu w sprawie Emisji poszczególnych serii Obligacji i przedstawiona każdorazowo w 
Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt B.  

Obligacje będą oferowane w co najmniej dwóch seriach realizowanych w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy 
od dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Podstawowego. 

Próg dojścia do skutku emisji każdej serii Obligacji określony zostanie w uchwałach Zarządu w sprawie emisji 
poszczególnych serii Obligacji i przedstawiony każdorazowo w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt H1. 

Poszczególne emisje Obligacji mogą zostać podzielone na transze. 

Informacja o podziale na transze i ilości Obligacji oferowanych do objęcia w poszczególnych transzach, będzie 
zgodna z Uchwałą Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii i zostanie podana w Ostatecznych Warunkach 
Emisji każdej serii Obligacji w pkt H1. 

Ostateczna wartość Obligacji wyemitowanych w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji zależeć będzie 
od liczby Obligacji objętych przez inwestorów podczas subskrypcji poszczególnych serii Obligacji. 

5.1.3. TERMINY OBOWIĄZYWANIA OFERTY I OPIS PROCEDURY SKŁADANIA ZAPISÓW 

Terminy przeprowadzenia oferty  
Spółka może oferować Obligacje w okresie ważności Prospektu Emisyjnego Podstawowego. Termin ważności 
Prospektu wynosi 12 miesięcy od daty jego zatwierdzenia, chyba że nie został on uzupełniony o aneks, o którym 
mowa w art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku powstania obowiązku tego uzupełnienia.  
Ważność Prospektu wygasa z upływem dnia: 

- przydziału Obligacji w ostatniej z ofert publicznych przewidzianych przez Emitenta do przeprowadzenia 
na podstawie Prospektu, albo 

- dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich Obligacji objętych Prospektem 
w zależności od tego, który z tych dni przypadnie później.  
Ponadto, ważność Prospektu wygasa z dniem: 

- przekazania przez Spółkę do KNF oświadczenia o rezygnacji odpowiednio z dokonania wszystkich ofert 
publicznych będących przedmiotem Prospektu, oraz o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie 
wszystkich Obligacji do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Prospektu, który nie został jeszcze 
udostępniony do publicznej wiadomości albo 

- ogłoszenia przez Spółkę, na stronie internetowej Spółki, informacji odpowiednio o odwołaniu wszystkich 
ofert publicznych będących przedmiotem Prospektu oraz o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie 
wszystkich Obligacji do obrotu na rynku regulowanym, na podstawie Prospektu, który już został 
udostępniony do publicznej wiadomości. 

Terminy przeprowadzenia publicznych ofert Obligacji kolejnych serii emitowanych w ramach I Programu podane 

zostaną w Ostatecznych Warunkach Emisji każdej serii w pkt H2. Obligacje w ramach Programu będą emitowane 

i oferowane w seriach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu. 
Okres trwania zapisów na Obligacje danej serii nie będzie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące od dnia rozpoczęcia danej 
emisji. Przydział Obligacji danej serii dokonywany będzie nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia 
zamknięcia publicznej subskrypcji danej serii Obligacji. 
Informacje o możliwości zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, rozpoczęcia oraz zakończenia 
przyjmowania zapisów oraz przydziału Obligacji zostaną zamieszczone w Ostatecznych Warunkach Emisji każdej 

serii w pkt H2. 

Zmiany terminów realizacji ofert poszczególnych serii Obligacji mogą odbywać się tylko w okresie ważności 
Prospektu.  
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5.1.4. ODSTĄPIENIE OD OFERTY LUB JEJ ZAWIESZENIE 

Spółka, w uzgodnieniu z Oferującymi, może podjąć w każdym czasie decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia 
Oferty Obligacji danej serii.  
Jeżeli odstąpienie od przeprowadzenia Oferty nastąpi przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Obligacje 
danej serii, Spółka nie będzie zobowiązana do podania powodów takiego odstąpienia. Od dnia rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów do dnia przydziału Obligacji, Spółka, w uzgodnieniu z Oferującymi, może odstąpić od 
przeprowadzenia Oferty przy czym takie odstąpienie może nastąpić z powodów, które w ocenie Spółki są 
powodami ważnymi. 
Za ważne powody uznane mogą zostać w szczególności:  

- nagłe lub nieprzewidywalne zmiany w sytuacji ekonomiczno-politycznej w Polsce lub w innym kraju, które 
mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę Polski, Ofertę danej serii Obligacji 
lub na działalność Emitenta (np. zamachy terrorystyczne, wojny, katastrofy ekologiczne, powodzie), 

- inne nagłe i nieprzewidywalne zdarzenia mogące mieć istotny negatywny wpływ na działalność Emitenta 
lub mogące skutkować poniesieniem przez Emitenta istotnej szkody lub istotnym zakłóceniem jego 
działalności, 

- istotna negatywna zmiana dotycząca działalności, sytuacji finansowej lub wyników operacyjnych 
Emitenta, 

- zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW lub na innych rynkach 
giełdowych w przypadku, gdy mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę danej serii Obligacji. 

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty danej serii Obligacji zostanie podana do publicznej 
wiadomości w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu opublikowanego w sposób w jaki został 
opublikowany Prospekt, tj. na stronach internetowych Spółki: www[kropka]pragmafaktoring.pl oraz dodatkowo 
w celach informacyjnych na stronach internetowych Oferujących: Domu Maklerskiego BDM S.A. 
www[kropka]bdm.pl oraz Biura Maklerskiego ALIOR BANK S.A.: www[kropka]aliorbank.pl/biuro-maklerskie. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty złożone zapisy na Obligacje danej serii zostaną uznane za 
nieważne, a postawione do dyspozycji środki zostaną zwrócone w sposób określony w formularzu zapisu, bez 
jakichkolwiek odsetek i odszkodowań nie później niż w terminie 7 dni roboczych po dacie ogłoszenia o 
odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty danej serii Obligacji.  

Decyzja o zawieszeniu Oferty danej serii Obligacji, bez podawania przyczyn, może zostać podjęta przez Spółkę,  
w uzgodnieniu z Oferującymi, w każdym czasie przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od inwestorów.  
Od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów do dnia przydziału Obligacji danej serii Spółka, w uzgodnieniu  
z Oferującymi, może podjąć decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty danej serii Obligacji tylko  
z powodów, które w ocenie Emitenta są powodami ważnymi. Do ważnych powodów można zaliczyć między 
innymi zdarzenia, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty danej serii Obligacji lub 
powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla nabywców danej serii Obligacji. Decyzja w przedmiocie 
zawieszenia Oferty danej serii Obligacji może zostać podjęta bez jednoczesnego wskazania nowych terminów 
Oferty danej serii Obligacji, które mogą zostać ustalone w terminie późniejszym.  
Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty danej serii Obligacji zostanie podjęta w okresie od rozpoczęcia przyjmowania 
zapisów do dnia przydziału, złożone zapisy, jak również dokonane wpłaty będą w dalszym ciągu uważane za 
ważne, jednak osoby, które złożyły zapis, będą uprawnione do uchylenia się od skutków prawnych złożonych 
zapisów poprzez złożenie stosownego oświadczenia od dnia udostępnienia aneksu o zawieszeniu Oferty do 
momentu podjęcia przez Emitenta Oferty na nowo lub jej definitywnego odwołania. 
Informacja o zawieszeniu Oferty danej serii Obligacji zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu 
do Prospektu opublikowanego w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, tj. na stronach internetowych 
Spółki: www[kropka]pragmafaktoring.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronach internetowych 
Oferujących: Domu Maklerskiego BDM S.A.: www.bdm.pl oraz Biura Maklerskiego ALIOR BANK S.A.: 
www[kropka]aliorbank.pl/biuro-maklerskie. 

5.1.5. PROCEDURA SKŁADANIA ZAPISÓW  

Ostateczne Warunki Emisji dla każdej serii Obligacji w pkt H2 precyzować będą procedurę przyjmowania zapisów. 

Procedura przyjmowania zapisów może być różna dla poszczególnych transz, w przypadku podziału oferty na 
transze. 
Informacja o ewentualnym utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego oraz informacja o POK przyjmujących zapisy 

na Obligacje danej serii udostępniona zostanie w Ostatecznych Warunkach Emisji każdej serii Obligacji w pkt K i 
będzie dostępna na stronach internetowych Spółki: www[kropka]pragmafaktoring.pl oraz w celach 

http://www.bdm.pl/
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informacyjnych na stronach internetowych Oferujących: Domu Maklerskiego BDM S.A.: www[kropka]bdm.pl 
oraz Biura Maklerskiego ALIOR BANK S.A.: www[kropka]aliorbank.pl/biuro-maklerskie. 
Inwestorzy zamierzający nabyć Obligacje, nieposiadający rachunku papierów wartościowych, powinni otworzyć 
taki rachunek przed złożeniem zapisu.  
W przypadku utworzenia konsorcjum dystrybucyjnego członek konsorcjum dystrybucyjnego uprawniony będzie 
do oferowania obligacji wyłącznie inwestorom niebędącymi Klientami Profesjonalnymi (w rozumieniu z art. 3 pkt 
39b) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi). Zapisy na Obligacje od Klientów profesjonalnych (w tym 
Uprawnionych Kontrahentów) przyjmować będą wyłącznie Oferujący. 
Zapis na Obligacje powinien być sporządzony w języku polskim, w trzech egzemplarzach, po jednym dla 
subskrybenta, Emitenta i podmiotu przyjmującego zapis. Na dowód przyjęcia zapisu osoba uprawniona otrzyma 
jeden egzemplarz wypełnionego i podpisanego formularza zapisu. 
 
W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na temat 
możliwości składania zapisów w innej formie niż pisemna, w tym za pośrednictwem elektronicznych kanałów 
dostępu, inwestorzy powinni skontaktować się z POK-iem firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Obligacje, 
w którym zamierzają złożyć zapis. 
Zapis na Obligacje jest nieodwołalny za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. 
Zgodnie z art. 51a ustawy o ofercie publicznej, w przypadku, gdy aneks, o którym mowa w art. 51 ustawy o ofercie 
publicznej, jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, osoba, która 
złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie 
się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w dowolnym POK firmy 
inwestycyjnej, która przyjęła zapis na Obligacje, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu, o ile 
Emitent nie wyznaczy dłuższego terminu. 
 
Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje, jeżeli aneks jest udostępniany w związku 
z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści Prospektu Emisyjnego Podstawowego, o których Emitent 
powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o 
których Emitent powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji. Aneks zawierać będzie informację o 
dacie, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. 
Emitent dokona przydziału papierów wartościowych nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez 
inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu. 
 
W przypadku opublikowania aneksu uprawniającego do składania oświadczeń o uchyleniu się od skutków 
złożonego zapisu, w którym data, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego 
zapisu przypadałaby później niż termin przydziału określony w Ostatecznych Warunkach Emisji, aneks ten 
zawierał będzie informacje o zmianie daty przydziału, dat ustalenia praw do odsetek oraz prawa do wykupu a 
także terminów wypłaty świadczeń, jak również o zmianie daty ustalenia stopy bazowej, w przypadku 
oprocentowania zmiennego, opublikowanych w Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii Obligacji. 
 
Zmienione w związku z wskazanymi powyżej informacjami Ostateczne Warunki Emisji zostaną przekazane przez 
Spółkę do wiadomości publicznej w formie aneksu do Prospektu opublikowanego w sposób, w jaki został 
opublikowane Ostateczne Warunki Emisji i Prospekt, tj. na stronach internetowych Spółki 
www[kropka]pragmafaktoring.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronach internetowych 
Oferujących: Domu Maklerskiego BDM S.A.: www[kropka]bdm.pl oraz Biura Maklerskiego ALIOR BANK S.A.: 
www[kropka]aliorbank.pl/biuro-maklerskie. 
 
Osoby, które nie złożyły oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu w związku  
z opublikowaniem aneksu do Prospektu, związane są złożonym zapisem na Obligacje danej serii zgodnie z 
warunkami zawartymi w aktualnych Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii Obligacji. W przypadku, gdy 
aneks odnosi się do informacji dotyczących jednej lub kilku serii Obligacji, prawo uchylenia się od skutków 
prawnych zapisu dotyczy tylko zapisów na te serie Obligacji, których dotyczy aneks. 
 
W przypadku uchylenia się od skutków prawnych zapisu, firma inwestycyjna, która przyjęła zapis zwróci 
inwestorowi wpłaconą kwotę, w sposób określony w formularzu zapisu i zgodnie z procedurami tego podmiotu, 
w terminie do 7 dni roboczych bez żadnych odsetek lub odszkodowań. 
 
 

http://www.bdm.pl/
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Działanie przez pełnomocnika 
Zapis może zostać złożony przez właściwie umocowanego pełnomocnika inwestora. 
Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w firmie inwestycyjnej 
przyjmującej zapis wystawione przez inwestora pełnomocnictwo. Szczegółowe zasady działania przez 
pełnomocnika określają procedury firm inwestycyjnych przyjmujących zapis. 
 
Składanie dyspozycji deponowania 
W przypadku zapisów, które przyjmowane będą w POK Oferującego, lub w POK uczestników konsorcjum, 
w przypadku utworzenia konsorcjum, inwestor lub jego pełnomocnik jest zobowiązany złożyć nieodwołalną 
dyspozycję deponowania Obligacji, która umożliwi zapisanie na rachunku papierów wartościowych inwestora 
wszystkich Obligacji, które zostały mu przydzielone, bez konieczności odbierania potwierdzenia nabycia w POK. 
Dyspozycja deponowania złożona przez inwestora nie może być zmieniona. W razie składania zapisu i dyspozycji 
deponowania przez pełnomocnika, procedurę składania zapisów za pośrednictwem pełnomocnika oraz wymogi 
formalne pełnomocnictwa określa regulamin firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. Inwestor, który nie posiada 
rachunku papierów wartościowych, jest zobowiązany do jego założenia najpóźniej wraz ze składaniem zapisu na 
Obligacje tak, aby w dniu składania zapisu mógł wypełnić dyspozycję deponowania Obligacji. Brak dyspozycji 
deponowania Obligacji będzie skutkować odmową przyjęcia zapisu. 

W przypadku zapisów przyjmowanych z wykorzystaniem systemu transakcyjnego GPW, inwestor musi posiadać 
rachunek papierów wartościowych w firmie przyjmującej zapisy na Obligacje, a przydzielone Obligacje zostaną 
zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, z których został złożony zapis.  

5.1.6. OPIS MOŻLIWOŚCI DOKONANIA REDUKCJI ZAPISÓW ORAZ SPOSÓB ZWROTU NADPŁACONYCH KWOT 

Ostateczne Warunki Emisji każdej serii Obligacji w pkt H3 wskazywać będą opis zasad, według których zostanie 

dokonana redukcja zapisów w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji, przy uwzględnieniu ewentualnego 
podziału na transze. 
 
W zależności od przyjętego dla danej serii Obligacji sposobu przeprowadzenia Oferty, uwzględniając ewentualny 
podział na transze, przydział oferowanych Obligacji dokonany zostanie: 

- za pośrednictwem Współoferującego,  

- z wykorzystaniem systemu transakcyjnego GPW.  
 
W żadnym przypadku ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane.  
 
Nie przewiduje się wydawania potwierdzeń nabycia Obligacji. 
 
Zwrot środków pieniężnych 
Zwrot środków pieniężnych inwestorom, którym nie przydzielono Obligacji, lub których zapisy na Obligacje 
zostały zredukowane lub były nieważne, oraz zwrot nadpłat zostanie dokonany odpowiednio na rachunek 
pieniężny prowadzony dla rachunku papierów wartościowych, z którego został złożony zapis, zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej, lub na rachunek bankowy wskazany w formularzu zapisu. 
Zwrot nadpłat zostanie dokonany w terminie do 7 dni roboczych odpowiednio od dnia przydziału Obligacji 
lub niedojścia oferty do skutku. 
 

Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów 
poniesionych przez inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Obligacje. 
 
Przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu. 

5.1.7. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT MINIMALNEJ I MAKSYMALNEJ WIELKOŚCI ZAPISU 

Ostateczne Warunki Emisji każdej serii Obligacji w pkt H4 wskazywać będą szczegółowe informacje na temat 

minimalnej i maksymalnej wielkości zapisu. Wielkości te mogą być różne dla poszczególnych transz, w przypadku 
podziału oferty na transze. 
W każdym przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż liczba Obligacji oferowanych 
odpowiednio w danej transzy lub w danej emisji, zapis będzie uważany za opiewający na liczbę Obligacji 
oferowanych w danej transzy lub w danej emisji. 
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Ostateczne Warunki Emisji każdej serii Obligacji w pkt H4 wskazywać będą również sposób postępowania 

w przypadku gdy inwestor złoży wielokrotne zapisy na Obligacje. 
W żadnym przypadku łączna liczba Obligacji, określona w pojedynczym zapisie złożonym przez jednego 
inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji oferowanych w danej transzy lub w danej emisji w przypadku 
braku podziału oferty na transze. Inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis. 

5.1.8. SPOSÓB I TERMINY WNOSZENIA WPŁAT NA OBLIGACJE ORAZ DOSTARCZENIE OBLIGACJI 

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Obligacji 
objętych zapisem i ich ceny emisyjnej.  
 
Walutą emitowanych Obligacji będzie złoty polski (zł, PLN).  
Wpłaty na Obligacje powinny być wnoszone w walucie emitowanych Obligacji. 
W przypadku zapisów składanych z wykorzystaniem systemu transakcyjnego GPW wysokość wpłaty powinna 
uwzględniać ewentualną prowizję maklerską podmiotu przyjmującego zapis.  
 
Płatność za Obligacje musi być dokonana w momencie składania zapisu, zgodnie z regulacjami obowiązującymi 
w danej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis, z zastrzeżeniem że w przypadku zapisów składanych przez 
inwestorów profesjonalnych wpłata zaksięgowana musi zostać do końca dnia roboczego w którym złożony został 
zapis. Informacja o numerze rachunku bankowego, na jaki powinna zostać dokonana wpłata, będzie dostępna 
w miejscach przyjmowania zapisów. 
 
Niedokonanie pełnej wpłaty na Obligacje danej serii w określonym terminie powoduje nieważność całego zapisu. 
 
Wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu.  
 
Nierozliczone należności lub promesa kredytowa nie mogą stanowić wpłaty na Obligacje. 
 
Informacja o terminach i sposobach opłacania Obligacji przedstawiona zostanie w Ostatecznych Warunkach 

danej serii w pkt H5. 

 
Przydzielone Obligacje zostaną zaksięgowane za pośrednictwem KDPW na wskazanym w dyspozycji 
deponowania rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym. 
W przypadku zapisów przyjmowanych z wykorzystaniem systemu transakcyjnego GPW, przydzielone Obligacje 
zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, z których został złożony zapis. 

5.1.9. SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU ORAZ DATA PODANIA WYNIKÓW OFERTY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

Próg dojścia do skutku emisji każdej serii Obligacji może zostać określony w uchwałach Zarządu w sprawie Emisji 

poszczególnych serii Obligacji i zostanie wówczas przedstawiony w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt H6. 

Jeżeli Ostateczne Warunki Emisji danej serii Obligacji zawierać będą określenie progu dojścia emisji do skutku, 
wówczas emisja może nie dojść do skutku w przypadku, gdy do dnia zakończenia terminów przyjmowania 
zapisów nie zostanie poprawnie złożony i prawidłowo opłacony co najmniej jeden zapis na liczbę Obligacji 
odpowiadającą co najmniej progowi dojścia emisji do skutku. 
Prawa z Obligacji powstaną z chwilą rejestracji Obligacji w KDPW i ich zapisania na rachunkach prowadzonych 
przez uczestników KDPW. Emisja Obligacji może nie dojść do skutku w przypadku, gdy KDPW odmówi 
zarejestrowania Obligacji.  
Informacja o wynikach Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego w terminie 
dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji Obligacji danej serii. 
Informacja o niedojściu emisji danej serii Obligacji do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w formie 
raportu bieżącego Spółki oraz w sposób w jaki został opublikowany Prospekt, tj. na stronach internetowych 
Spółki: www[kropka]pragmafaktoring.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronach internetowych 
Oferujących: Domu Maklerskiego BDM S.A.: www[kropka]bdm.pl oraz Biura Maklerskiego ALIOR BANK S.A.: 
www[kropka]aliorbank.pl/biuro-maklerskie. 
 

http://www.kruksa.pl/
http://www.bdm.pl/


Prospekt Emisyjny Podstawowy 

150 

W przypadku niedojścia Oferty do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów kwot dokonany zostanie w 
terminie do 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu Oferty do skutku. Zwraca się uwagę 
inwestorom, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

5.1.10. PROCEDURA WYKONANIA PRAWA PIERWOKUPU, ZBYWALNOŚCI PRAW DO SUBSKRYPCJI PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH ORAZ SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z PRAWAMI DO SUBSKRYPCJI PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYKONANE 

Objęcie oferowanych Obligacji nie jest związane z żadnym prawem pierwokupu. 
 
Emitent może zdecydować o skierowaniu wybranej serii Obligacji lub wybranej transzy do określonej grupy 
inwestorów.  
Informacja o transzach i osobach uprawnionych do składania zapisów w danej serii lub transzy zostanie 

zamieszczona w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt I1. 

 
Prawo do nabycia oferowanych Obligacji nie będzie zbywalne. Nie zrealizowane prawa do nabycia oferowanych 
Obligacji wygasną z upływem terminu ich realizacji. 

5.2. ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIAŁU 

5.2.1. RODZAJE INWESTORÓW, KTÓRYM OFEROWANE SĄ OBLIGACJE 

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje oferowane w ramach I Publicznego Programu Emisji 
Obligacji są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno 
rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego. 

Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na Obligacje winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego 
pochodzenia. 

Zapisy na Obligacje składane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz 
poszczególnych zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu Prospektu 
zapisy odrębnych inwestorów. 

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na 
rzecz których zamierzają nabyć Obligacje wraz ze złożeniem jednego zbiorczego zapisu muszą złożyć listę osób, 
na rzecz których ci zarządzający zamierzają nabyć Obligacje.  

O ile nie wskazano inaczej w Ostatecznych Warunkach Emisji, do składania zapisów uprawnieni są zarówno 
Klienci Profesjonalni (w tym Uprawnieni Kontrahenci), jak i Klienci Detaliczni, będących klientami zarówno firm 
inwestycyjnych działających niezależnie jak i w strukturach banków. Adresatami wybranej serii Obligacji, a także 
wybranej transzy Obligacji, może być wybrana grupa inwestorów, tj. Klienci Profesjonalni (w tym Uprawnieni 
Kontrahenci), jak i Klienci Detaliczni. 

W przypadku utworzenia konsorcjum dystrybucyjnego członek konsorcjum dystrybucyjnego uprawniony będzie 
do oferowania obligacji wyłącznie inwestorom niebędącymi Klientami Profesjonalnymi (w rozumieniu z art. 3 pkt 
39b) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi). Zapisy na Obligacje od Klientów Profesjonalnych (w tym 
Uprawnionych Kontrahentów) przyjmować będą wyłącznie Oferujący.  

5.2.2. PROCEDURA ZAWIADAMIANIA SUBSKRYBENTÓW O LICZBIE PRZYDZIELONYCH PAPIERÓW 

Przydzielone Obligacje zostaną zaksięgowane, za pośrednictwem KDPW, na wskazanym w dyspozycji 
deponowania rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.  
W przypadku zapisów przyjmowanych z wykorzystaniem systemu transakcyjnego GPW, przydzielone Obligacje 
zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, z których został złożony zapis. 
Inwestorzy zostaną powiadomieni o liczbie zaksięgowanych Obligacji zgodnie z odpowiednim regulaminem 
działania podmiotu prowadzącego firmę inwestycyjną, w której na rachunku inwestora przydzielone Obligacje 
zostały zdeponowane – o ile konieczność powiadamiania o tym fakcie jest w tym regulaminie przewidziana. 
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5.3. CENA OBLIGACJI 

5.3.1. WSKAZANIE CENY, PO KTÓREJ BĘDĄ OFEROWANE OBLIGACJE 

Cena emisyjna jednej Obligacji emitowanych w ramach I Programu ustalana będzie przez Emitenta odrębnie dla 
każdej serii Obligacji i zostanie przedstawiona w odpowiednich Ostatecznych Warunkach Emisji.  

Ostateczna cena emisyjna jednej Obligacji nie będzie wyższa niż cena maksymalna wynosząca 110% wartości 
nominalnej jednej Obligacji. 

Osobie, która złożyła zapis przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie lub 
liczbie oferowanych Obligacji danej serii, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych 
złożonego zapisu na Obligacje danej serii przez złożenie w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej 
przyjmującej zapis, oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej 
wiadomości tej informacji. 

Nie przewiduje się, aby rozpoczęcie przyjmowania zapisów na jakąkolwiek serię Obligacji nastąpiło przed 
przekazaniem do publicznej wiadomości Ostatecznych Warunków Emisji danej serii Obligacji, która zawierać 
będzie informacje o ostatecznej cenie lub liczbie oferowanych Obligacji danej serii. W związku z powyższym nie 
przewiduje się, aby inwestorom przysługiwało uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego 
zapisu na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej Obligacji danej serii zostanie określona w Ostatecznych Warunkach 
Emisji danej serii Obligacji. 
Inwestor, który złożył zapis przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie lub 
liczbie oferowanych Obligacji danej serii, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych 
złożonego zapisu na Obligacje danej serii przez złożenie w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej 
przyjmującej zapis, oświadczenia na piśmie, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej 
wiadomości tej informacji. 
Spółka może określić w Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii Obligacji różną wartość nominalną i cenę 
emisyjną Obligacji w ramach poszczególnych serii Obligacji. 
Wartość nominalna oraz cena emisyjna ustalane będą przez Emitenta odrębnie dla każdej serii Obligacji i zostaną 
przedstawione w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt J. 
 
W momencie składania zapisów inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów ani podatków, z wyjątkiem 
ewentualnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, o ile 
inwestor nie posiadał takiego rachunku wcześniej, oraz kosztów prowizji maklerskiej, zgodnie z postanowieniami 
właściwych umów i regulaminów podmiotu przyjmującego zapis. 
 
Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu, nabycie Obligacji nie powoduje konieczności zapłaty przez 
osoby je nabywające jakichkolwiek podatków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących na 
terenie Polski. 

5.4. PLASOWANIE I GWARANTOWANIE 

5.4.1. DANE NA TEMAT KOORDYNATORÓW CAŁOŚCI I POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI OFERTY ORAZ PODMIOTÓW 
ZAJMUJĄCYCH SIĘ PLASOWANIEM W RÓŻNYCH KRAJACH, W KTÓRYCH MA MIEJSCE OFERTA 

Dom Maklerski BDM S.A. oraz Biuro Maklerskie ALIOR BANK S.A. występują jako Oferujący. 
 
Dla poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach I Programu Emisji Obligacji może zostać utworzone 
konsorcjum domów maklerskich firm inwestycyjnych, które będzie przyjmować zapisy na Obligacje. Propozycja 
współpracy w ramach konsorcjum dystrybucyjnego może zostać skierowana zarówno do firm inwestycyjnych 
działających niezależnie jak i w strukturach banków. 

Informacja o utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego zawarta zostanie w Ostatecznych Warunkach Emisji danej 

serii Obligacji w pkt K. 

Ostateczna Lista POK/Oddziałów będących miejscami zapisów na Obligacje poszczególnych serii zostanie 
opublikowana nie później niż w dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów w Ostatecznych Warunkach danej serii 
Obligacji oraz na stronach internetowych Spółki: www[kropka]pragmafaktoring.pl oraz dodatkowo w celach 
informacyjnych na stronach internetowych Oferujących: Domu Maklerskiego BDM S.A.: www[kropka]bdm.pl 
oraz Biura Maklerskiego ALIOR BANK S.A.: www[kropka]aliorbank.pl/biuro-maklerskie. 

http://www.bdm.pl/
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Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
Nie przewiduje się powoływania koordynatorów Oferty Publicznej ani podmiotów zajmujących się plasowaniem 
w innych krajach. 

5.4.2. DANE NA TEMAT AGENTÓW DS. PŁATNOŚCI I PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DEPOZYTOWE 

Podmiotem świadczącym usługi depozytowe jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przy 
ul. Książęcej 4 w Warszawie.  

W Ofercie Publicznej nie występuje agent ds. płatności. 

5.4.3. DANE NA TEMAT PODMIOTÓW, KTÓRE PODJĘŁY SIĘ GWARANTOWANIA EMISJI ORAZ PODMIOTÓW, 
KTÓRE PODJĘŁY SIĘ PLASOWANIA OFERTY 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu, Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną i nie 
planuje zawierania umowy o subemisję. W przypadku zawarcia takich umów Emitent poinformuje o tym fakcie 
w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Aneks będzie 
zawierał informacje o warunkach umowy o subemisję oraz zasadach, terminie i sposobie płatności przez 
subemitenta. 

Dom Maklerski BDM S.A. oraz Biuro Maklerskie ALIOR BANK S.A., występują jako Oferujący Obligacje, którzy 
podjęli się plasowania Oferty na zasadzie „dołożenia wszelkich starań” na podstawie zawartej z Emitentem 
umowy w zakresie plasowania Oferty. 

Przy założeniu, iż łączna wartość Obligacji oferowanych w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji 
wyniesie 50 mln złotych, całkowite koszty związane z realizacją I Publicznego Programu Emisji Obligacji mogą 
wynieść około 1 750 tys. zł i są szacowane następująco: 

- Koszty sporządzenia Prospektu Emisyjnego Podstawowego, Ostatecznych Warunków Emisji dla 
poszczególnych serii Obligacji, doradztwa i oferowania 1 695 tys. zł, w tym koszt prowizji za plasowanie 
maksymalnie 1 500 tys. zł,  

- Koszt kampanii promocyjnej i pozostałe koszty 55 tys. zł. 

Prowizja za plasowanie Obligacji uzależniona jest od liczby Obligacji objętych w ramach emisji i wyniesie 
maksymalnie 3,00% łącznej wartości Obligacji uplasowanych w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie jest znana liczba przydzielonych Obligacji oferowanych w ramach I 
Publicznego Programu Emisji Obligacji, stąd nie jest możliwe wskazanie ostatecznej kwoty prowizji z tytułu 
plasowania emisji. 

Ostateczne koszty oferty obciążające Emitenta oraz w szczególności wpływy pieniężne netto z oferty będą 
możliwe do obliczenia po zakończeniu ostatniej emisji Obligacji przeprowadzonej w ramach I Publicznego 
Programu Emisji Obligacji. Łączne koszty emisji Obligacji przeprowadzonych w ramach I Publicznego Programu 
Emisji Obligacji, obejmujące w szczególności koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert, sporządzenia 
Prospektu Emisyjnego Podstawowego, Ostatecznych Warunków Emisji dla poszczególnych serii Obligacji, 
doradztwa i oferowania, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną 
oferowaną Obligację zostaną przedstawione raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach 
I Publicznego Programu Emisji Obligacji. 

5.4.4. DATA SFINALIZOWANIA UMOWY O GWARANTOWANIE EMISJI 

Do dnia zatwierdzenia Prospektu, Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, ani żadnej 
innej umowy gwarantującej powodzenie emisji Obligacji. 

6. DOPUSZCZENIE OBLIGACJI DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU 

6.1. WSKAZANIE, CZY OFEROWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE SĄ LUB BĘDĄ PRZEDMIOTEM WNIOSKU O 
DOPUSZCZENIE DO OBROTU, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH DYSTRYBUCJI NA RYNKU REGULOWANYM LUB INNYCH 
RYNKACH RÓWNOWAŻNYCH 

Intencją Emitenta jest, aby inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać nabytymi Obligacjami.  

Jeśli emisja Obligacji poszczególnej serii dojdzie do skutku na poziomie zapewniającym spełnienie warunków 
dopuszczenia Obligacji na rynek regulowany, Emitent zamierza wystąpić do organizatora obrotu z wnioskiem o 
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wyrażenie zgody na dopuszczenie, oraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie Obligacji danej serii do 
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach systemu Catalyst.  

W przypadku, jeśli po zakończeniu przyjmowania zapisów nie zostaną spełnione warunki dopuszczenia Obligacji 
na rynek regulowany, Zarząd Spółki podejmie decyzję o zmianie rynku notowania Obligacji z rynku regulowanego 
prowadzonego przez GPW, na Alternatywny System Obrotu prowadzony przez GPW lub BondSpot S.A. w ramach 
systemu Catalyst. Informacja taka zostanie podana przez Emitenta w trybie aneksu do Prospektu zgodnie z art. 
51 Ustawy o Ofercie Publicznej, opublikowanego przed dokonaniem przydziału Obligacji, a termin ich przydziału, 
w związku z uprawnieniem inwestorów do uchylenia się od skutków prawnych zapisu zostanie stosownie 
przesunięty.  

Ostateczną decyzję w zakresie rynku notowań Zarząd Spółki podejmie po zakończeniu Oferty na podstawie 
struktury Obligatariuszy i wielkości emisji. 

Każdorazowo Zarząd podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w KDPW Obligacji danej serii.  

Emitent dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacje zostały zarejestrowane w 
KDPW. 

Emitent przewiduje, iż dopuszczenie do obrotu Obligacji poszczególnych serii będzie możliwe w terminie 6 
tygodni od daty dokonania przydziału Obligacji. Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji danej serii do 
obrotu na GPW zostanie wskazany w Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii Obligacji w pkt. B.  

6.2. WSZYSTKIE RYNKI REGULOWANE LUB RÓWNOWAŻNE, NA KTÓRYCH, ZGODNIE Z WIEDZĄ EMITENTA, SĄ 
DOPUSZCZONE DO OBROTU PAPIERY WARTOŚCIOWE TEJ SAMEJ KLASY, CO PAPIERY WARTOŚCIOWE 
OFEROWANE LUB DOPUSZCZANE DO OBROTU 

Poniższa tabela zawiera zestawienie obligacji wyemitowanych przez Emitenta notowanych w Alternatywnym 
Systemie Notowań Catalyst prowadzonym przez GPW: 

Nazwa skrócona 

nadana przez GPW 

Kod ISIN nadany 

przez KDPW 
Seria 

Liczba 

obligacji 

Łączna wartość 

nominalna serii 
Data wykupu 

PRF0919 PLGFPRE00123 H 200.000 20.000.000 zł 21.09.2019 

PRF1220 PLGFPRE00131 J 120.000 12.000.000 zł 02.12.2020 

PRF0520 PLGFPRE00149 L 150.000 15.000.000 zł 17.05.2021 

PRF1021 PLGFPRE00156 M 120.000 12.000.000 zł 18.10.2021 

PRF0322 PLGFPRE00164 O 100.000 10.000.000 zł 22.03.2022 

6.3. NAZWA I ADRES PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH WIĄŻĄCE ZOBOWIĄZANIE DO DZIAŁAŃ, JAKO 
POŚREDNICY W OBROCIE NA RYNKU WTÓRNYM, ZAPEWNIAJĄCYCH PŁYNNOŚĆ ORAZ PODSTAWOWE 
WARUNKI ICH ZOBOWIĄZANIA 

Emitent zawarł umowę o pełnienie funkcji animatora dla Obligacji z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w 
Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27.  

Zgodnie z § 88 ust. 1 Regulaminu GPW animatorem emitenta jest członek giełdy lub podmiot, o którym mowa w 
§ 60 ust. 2 Regulaminu GPW, nie będący członkiem giełdy, który na podstawie umowy z emitentem zobowiąże 
się do wspomagania płynności danego instrumentu finansowego.  

Animator zobowiązał się do stałego zgłaszania na własny rachunek ofert (zleceń) kupna i sprzedaży Obligacji 
Emitenta w celu podtrzymania płynności papieru wartościowego. 

Dom Maklerski BDM S.A. zawarł również umowę z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o pełnienie 
funkcji animatora rynku dla Obligacji Emitenta zgodnie z zasadami określonymi Regulaminem GPW. 

7. INFORMACJE DODATKOWE 

7.1. OPIS ZAKRESU DZIAŁAŃ DORADCÓW ZWIĄZANYCH Z EMISJĄ 

7.1.1. WSPÓŁORGANIZATOR I OFERUJĄCY – DOM MAKLERSKI BDM SA 

Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (adres: ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała) pełniący 
funkcję Współorganizatora i Oferującego odpowiedzialnego za pośredniczenie ofercie Obligacji i czynności 
mające na celu przygotowanie, organizację i koordynację procesu zatwierdzenia prospektu emisyjnego 
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podstawowego dla I Publicznego Programu Emisji Obligacji, przygotowaniu i przeprowadzeniu poszczególnych 
emisji Obligacji realizowanych w ramach I Programu oraz dopuszczenia Obligacji do obrotu na rynku Catalyst. 
Dodatkowo zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na 
stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów ustawy, będą przekazywane w postaci drukowanej do 
Domu Maklerskiego BDM S.A. na podstawie umowy z dnia 5 lipca 2017 r.  
 
Dom Maklerski BDM S.A. odpowiedzialny jest za sporządzenie następujących części prospektu emisyjnego 
podstawowego: 
Część II Czynniki ryzyka: pkt. 3, 
Część III Dokument rejestracyjny: pkt 1.2.1, 3, 5.2, 6, 8, 16, 17, 
Część IV Dokument ofertowy: pkt 3.1, 4.6 – 4.9, 4.12, 5, 6, 7,  
Załączniki 
oraz odpowiadających tym punktom elementów Podsumowania 

7.1.2. WSPÓŁORGANIZATOR I OFERUJĄCY – BIURO MAKLERSKIE ALIOR BANK S.A. 

Biuro Maklerskie ALIOR BANK S.A. w Warszawie (adres: ul. ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa) pełni funkcję 
Współorganizatora i Oferującego odpowiedzialnego za pośredniczenie w ofercie Obligacji i czynności mające na 
celu przygotowanie, organizację i koordynację procesu zatwierdzenia prospektu emisyjnego podstawowego dla 
I Publicznego Programu Emisji Obligacji, i przeprowadzenie poszczególnych emisji Obligacji realizowanych w 
ramach I Programu oraz dopuszczenia Obligacji do obrotu na rynku Catalyst. 
Biuro Maklerskie ALIOR BANK S.A jest odpowiedzialne za sporządzenie następujących części prospektu 
emisyjnego podstawowego: 
Część IV Dokument ofertowy: pkt 3.1 w części dotyczącej Biuro Maklerskie ALIOR BANK S.A, pkt. 5.1.1 z 
wyłączeniem danych dotyczących Domu Maklerskiego BDM S.A., pkt 5.1.2 – 5.1.8, pkt 5.2 – 5.3, pkt 5.4.1 z 
wyłączeniem danych dotyczących Domu Maklerskiego BDM S.A.  

7.1.3. DORADCA PRAWNY 

Kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy, Radcowie Prawni odpowiedzialna jest za sporządzenie 
następujących części prospektu emisyjnego podstawowego: 
Część III Dokument Rejestracyjny: pkt: 5.1; 7; 10-12; 13.6; 14; 15. 
Część IV Dokument Ofertowy: pkt: 4.1 – 4.6; 4.10 – 4.14 ; 7. 
oraz odpowiadających tym punktom elementów Podsumowania 
Doradca Prawny odpowiada również za przygotowanie projektów uchwał organów korporacyjnych Emitenta 
związanych z I Programem Emisji Obligacji, a także bieżące doradztwo prawne w sprawach związanych z realizacją 
I Programu. Doradca Prawny został także ustanowiony administratorem zabezpieczeń, które zostaną 
ustanowione w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji emitowanych w ramach I Publicznego 
Programu Emisji Obligacji. 
 
Nie były podejmowane dodatkowe działania doradców związane z emisją i przeprowadzeniem Publicznej Oferty. 

7.2. WSKAZANIE INNYCH INFORMACJI, KTÓRE ZOSTAŁY ZBADANE LUB PRZEJRZANE PRZEZ UPRAWNIONYCH 
BIEGŁYCH REWIDENTÓW ORAZ W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH SPORZĄDZILI ONI RAPORT 

Nie były sporządzane dodatkowe raporty przez biegłych rewidentów, z wyjątkiem wskazanych w Prospekcie 
raportów dotyczących sprawozdań finansowych. 

7.3. DANE NA TEMAT EKSPERTA 

Nie były podejmowane dodatkowe działania ekspertów związane z emisją. 

7.4. POTWIERDZENIE, ŻE INFORMACJE UZYSKANE OD OSÓB TRZECICH ZOSTAŁY DOKŁADNIE POWTÓRZONE; 
ŹRÓDŁA TYCH INFORMACJI 

Emitent nie zamieszczał w Części IV Prospektu dodatkowych informacji pochodzących od osób trzecich. 
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7.5. RATINGI KREDYTOWE PRZYZNANE EMITENTOWI LUB JEGO DŁUŻNYM PAPIEROM WARTOŚCIOWYM 

Emitentowi ani emitowanym przez niego dłużnym papierom wartościowym nie zostały przyznane żadne ratingi 
kredytowe. 
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 ZAŁĄCZNIKI 

1. ZAŁĄCZNIK. STATUT EMITENTA 

Tekst jednolity  
Statutu Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna  

uwzględniający: 
 

1. uchwały nr 6, nr 7 i nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 lutego 2007r., 
umieszczone w protokole obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzonym 
przez notariusza Marię Kochan – Kopczyńską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Mikołowie przy ul. 
Karola Miarki 18, Rep. A nr 1455/2007; 

2. uchwały nr 2 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 lutego 2007r., 
umieszczone w protokole obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzonym 
przez notariusza Marię Kochan – Kopczyńską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Mikołowie przy ul. 
Karola Miarki 18, Rep. A nr 1455/2007; 

3. oświadczenie Zarządu Spółki z 6 czerwca 2007r. złożone w trybie art. 431 § 7 Kodeksu spółek 
handlowych w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w formie aktu notarialnego 
sporządzonego przez notariusza Marię Kochan – Kopczyńską prowadzącą Kancelarię Notarialną w 
Mikołowie przy ul. Karola Miarki 18, Rep. A nr 5594/2007; 

4. uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 czerwca 2007r., 
umieszczoną w protokole obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzonym 
przez notariusza Marię Kochan – Kopczyńską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Mikołowie przy ul. 
Karola Miarki 18, Rep. A nr 5904/2007; 

5. uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8 lipca 2008r., umieszczoną 
w protokole obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzonym przez 
notariusza Przemysława Czuka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich przy ul. 
Świerczewskiego 2, Rep. A nr 8737/2008; 

6. uchwałę nr 7 i 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 grudnia 2008r., 
umieszczoną w protokole obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzonym 
przez notariusza Przemysława Czuka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich 
przy ul. Świerczewskiego 2, Rep. A nr 14202/2008; 

7. uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 lipca 2009r., umieszczoną 
w protokole obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzonym przez 
notariusza Przemysława Czuka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich przy ul. 
Świerczewskiego 2, Rep. A nr 5523/2009; 

8. uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 października 2010r., 
umieszczoną w protokole obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzonym 
przez notariusza Przemysława Czuka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich 
przy ul. Świerczewskiego 2, Rep. A nr 5725/2010; 

9. uchwały nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 marca 2011r., 
umieszczoną w protokole obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzonym 
przez notariusza Przemysława Czuka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich 
przy ul. Świerczewskiego 2, Rep. A nr 1376/2011; 

10. uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 lipca 2011r., umieszczoną 
w protokole obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzonym przez 
notariusza Przemysława Czuka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich przy ul. 
Świerczewskiego 2, Rep. A nr 3666/2011. 

11. uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2016 r., 
umieszczoną w protokole obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzonym 
przez notariusza Piotra Domagałę prowadzącego Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ul. 
Dyrekcyjnej 2, Rep. A nr 4896/2016. 

12. uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 grudnia 2017 r., 
umieszczoną w protokole obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzonym 
przez notariusza Przemysława Czuka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich 
przy ul. Śląskiej 2, Rep. A nr 9540/2017.  
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I. Postanowienia ogólne. 
 

§ 1 
1. Firma Spółki brzmi: Pragma Faktoring Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się następującym skrótem 
firmy: Pragma Faktoring S.A. 
2. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. ---------------------------------------------------------------  
4. Założycielami Spółki są: Dariusz Piasecki, Michał Nawrot, Krzysztof Bukowski, Grzegorz Maślanka. ----------------  

 
§ 2  

Przedmiotem działalności Spółki jest: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. PKD-64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

                          ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; ------------------------------------------------------------------------  
2. PKD-64.92.Z   -   Pozostałe formy udzielania kredytów; ------------------------------------------------------------------------  
3. PKD-41           -   Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; ----------------------------------------------  
4. PKD-46           -   Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; -------------------------------  
5. PKD-49           -   Transport lądowy oraz transport rurociągowy; -------------------------------------------------------------  
6. PKD-52.2        -   Działalność usługowa wspomagająca transport;------------------------------------------------------------  
7. PKD-55.1        -   Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; -----------------------------------------------------------------  
8. PKD-56.1        -   Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne; --------------------------------------------------------  
9. PKD-58           -   Działalność wydawnicza; ------------------------------------------------------------------------------------------  
10. PKD-62.0        -   Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz  

                             działalność powiązana; --------------------------------------------------------------------------------------------  
11. PKD-63           -   Działalność usługowa w zakresie informacji; -----------------------------------------------------------------  
12. PKD-66.19.Z  -    Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń  

                              i funduszów emerytalnych; --------------------------------------------------------------------------------------  
13. PKD-68.20.Z   -   Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -------------------------  
14. PKD-68.3        -   Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;------------------  
15. PKD-69.20.Z   -   Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; --------------------------------------------  
16. PKD-70.2        -   Doradztwo związane z zarządzaniem; -------------------------------------------------------------------------  
17. PKD-71.1        -   Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne; ---  
18. PKD-71.20      -   Badania i analizy techniczne; -------------------------------------------------------------------------------------  
19. PKD-73.1        -   Reklama; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
20. PKD-73.20.Z   -   Badanie rynku i opinii publicznej; -------------------------------------------------------------------------------  
21. PKD-77.2        -   Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego; ------------------------------  
22. PKD-77.3        -   Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych; --------------------  
23. PKD-78           -   Działalność związana z zatrudnieniem; ------------------------------------------------------------------------  
24. PKD-81.2        -   Sprzątanie obiektów; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
25. PKD-82.99.Z   -   Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

                             niesklasyfikowana; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
26. PKD-85.5        -   Pozaszkolne formy edukacji; -------------------------------------------------------------------------------------  
27. PKD-93.1        -   Działalność związana ze sportem; ------------------------------------------------------------------------------  
28. PKD-93.2        -   Działalność rozrywkowa i rekreacyjna; ------------------------------------------------------------------------  
29. PKD-96.0        -   Pozostała indywidualna działalność usługowa. -------------------------------------------------------------  

 
§ 3 

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe 
i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. 

 

II. Kapitał i akcje. 
 

§ 4 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.752.167 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto 
sześćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 2.752.167 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące 
sto sześćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: ----------------  
a) 703.324 (słownie: siedemset trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery) akcje imienne serii A, o numerach od 
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0.000.001  
do 0.703.324 uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 (słownie: dwa) głosy; ----------  
b) 1.200.000  (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 
1.200.000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) 662.586 (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii C, 
o numerach od 0.000.001 do 0.662.586. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
d) 186.257  (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii D, o 
numerach od 0.000.001 do 0.186.257.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. -------------------------------------------------------------------  
3. Na pokrycie kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem Spółki wpłacono kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) 
złotych.  
 

§ 5 
Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. Warunki umorzenia określa 
uchwała Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 6 
Spółka może emitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa. ---------------------------------------------------  

 

III. Organy Spółki. 
 

§ 7 
Organami Spółki są: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Walne Zgromadzenie, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Rada Nadzorcza, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Zarząd.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

A. Walne Zgromadzenie. 
§ 8 

1. Walne Zgromadzenia zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie 
Spółki, w Warszawie, w Częstochowie lub w Wiśle. ----------------------------------------------------------------------------------  
2. Organ uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia powinien tak ustalać miejsce i czas Walnego 
Zgromadzenia, aby umożliwić uczestnictwo w zgromadzeniu jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy. -------------  
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----------------------------------------  

 
§ 9 

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, po czym spośród osób 
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie 
nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----  

 
§ 10 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: ------------------------------------------------------------  
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 
ubiegły rok obrotowy;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;  ---------------------------  
c) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty; ----------------------------------------------------------------  
d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; ----------------------------------------------------------------------  
e) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego; ---------------------------------------------------------------------------------  
f) dokonywanie zmian w Statucie Spółki; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
g) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki, ustanawianie likwidatora lub 
likwidatorów; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
h) podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; 
i) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na 
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; --------------------------------------------------------------------------  
j) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; --------------------------------------------------------------------  
k) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy; --------------  
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l) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę i 
określanie warunków takiego umorzenia; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
m) tworzenie kapitałów rezerwowych i decydowanie o ich użyciu; -------------------------------------------------------------  
n) tworzenie i znoszenie funduszów specjalnych. ------------------------------------------------------------------------------------  
2. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału 
w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym. 
 

B. Rada Nadzorcza. 
§ 11 

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne 
Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną ----------------------  
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. -------  
4. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej. ----------------------------------------  

 
§ 12 

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej 
połowy jej członków. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków obecnych 
na posiedzeniu, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. ------------------------------  
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem ust. 4. --------------------------  
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w 
roku obrotowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za 
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw 
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------  
5. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. W szczególności do obowiązków Rady 
Nadzorczej należy: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; ----------------------------------------------------------  
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -------------------------------------------------------------------------------  
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w 
pkt a) i b); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
d) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium z 
wykonania obowiązków za ubiegły rok obrotowy; -----------------------------------------------------------------------------------  
e) ocena wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat, --------------------------------------------------  
f) ocena okresowych sprawozdań Zarządu; --------------------------------------------------------------------------------------------  
g) ocena opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności Spółki; --------------------------------------------------  
h) wyrażanie zgody na: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- otwieranie oddziałów Spółki; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- przystępowanie, obejmowanie, nabywanie lub zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji innych spółek lub 
spółdzielni krajowych i zagranicznych, z wyjątkiem zbywania akcji Spółek, których akcje zostały dopuszczone do 
obrotu zorganizowanego; 
i) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz wyznaczanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu; --  
j) wybór biegłego rewidenta do badania i dokonywania przeglądów sprawozdań finansowych Spółki, który 
powinien być zmieniany przynajmniej raz na pięć lat w celu zapewnienia należytej niezależności opinii; ------------  
k) z zastrzeżeniem ust. 6, ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki: -----------------------  
- za pełnienie funkcji członka Zarządu; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; ---------------------------------------------------------------------------------------  
- wykonujących funkcję w Zarządzie na podstawie innej umowy; ----------------------------------------------------------------  
l) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach Spółki oraz występowanie do Zarządu Spółki z wnioskami, Zarząd ma 
obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii lub wniosku Rady nie później niż 
w ciągu dwóch tygodni; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
m) wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będą 
przedstawione akcjonariuszom;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
n) sporządzanie corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu 
Zgromadzeniu.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6. Na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza może ustalić, że wynagrodzenie członka 
Zarządu obejmuje prawo do określonego udziału w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału 
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między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----------------------------------------------------  
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----  

 
§ 13 

Rada Nadzorcza może przeglądać każdą dziedzinę działalności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki 
sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku, jak również badać dokumenty. Rada Nadzorcza 
wykonuje czynności kolegialnie, może jednakże delegować członków do samodzielnego pełnienia określonych 
czynności nadzorczych. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
§ 14 

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie według zasad określonych uchwałą Walnego 
Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

C. Zarząd. 
§ 15 

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu. Członków Zarządu powołuje i 
odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 5 lat i jest kadencją wspólną.  -----------------------------------  

2. Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -------------------------------------------------------------------------  
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych 

lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu 
działania Zarządu.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Zarząd może uchwalić regulamin Zarządu, podlegający zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.  ------------------  
5. Do kompetencji Zarządu należy nabywanie i zbywanie własności nieruchomości, prawa użytkowania 

wieczystego, a także udziałów w prawie własności nieruchomości i użytkowaniu wieczystym. 
 

§ 16 
Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie 
dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, 
do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu.  -------------------------------  
 

IV. Kapitały i fundusze Spółki. 
 

§ 17 
Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: ---------------------------------------------------------------------------------------  
1. kapitał zakładowy; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. kapitał zapasowy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. kapitały rezerwowe; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. fundusze specjalne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
§ 18 

1. Kapitał zakładowy stanowi nominalna wartość akcji objętych przez akcjonariuszy. ------------------------------------  
2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem art. 396 

Kodeksu spółek handlowych, jak również przelewa się do niego nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej 
ich wartości nominalnej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Kapitały rezerwowe i fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy 
uchwały Walnego Zgromadzenia. O użyciu kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. Zasady 
gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalane przez Zarząd. ---------------------------  

 
§ 19 

O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w 
wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu 
finansowym. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
§ 20 

1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na: ----------------------------------------------------------------  
- kapitał zapasowy; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- kapitały rezerwowe; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- dywidendę dla akcjonariuszy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- inne cele określone przez Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------------------------  
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na 
koniec roku obrotowego na zasadach i w wysokości określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. --------  

 
V. Rachunkowość Spółki. 

 
 

§ 21 
1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości. ---------------------------  
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ------------------------------------------------------------------------------  

 
§ 22 

1. Zarząd Spółki zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego oraz szczegółowego sprawozdania Zarządu 
z działalności Spółki w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego.  ---------------------------------------------------  

2. W ciągu 5 miesięcy od dnia bilansowego Zarząd Spółki przedstawia Radzie Nadzorczej zweryfikowane roczne 
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym, opinią oraz 
raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w celu umożliwienia dokonania oceny 
tych sprawozdań przez Radę Nadzorczą, a następnie ich przedstawienia do zatwierdzenia przez Walne 
Zgromadzenie.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
VI. Postanowienia końcowe. 

 
§ 23 

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie ustanawia jednego lub więcej likwidatorów i 
określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. 
Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji, 
z zastrzeżeniem postanowienia art. 468 § 2 Kodeksu spółek handlowych. ----------------------------------------------------  

 
§ 24 

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z wyłączeniem ogłoszeń 
dotyczących rocznych sprawozdań finansowych, które zamieszcza w Monitorze Polskim B.-----------------------------  

 
§ 25 

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, 
uchwały organów Spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące Spółkę. -------------------------------------------------  
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2. ZAŁĄCZNIK. STATUT GWARANTA 

 
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ  

PRAGMA INKASO S.A.  
 

Tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały nr 1 z dnia 15 grudnia 2010 r. z 
uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma 
Inkaso SA w drodze uchwały nr 5/6/12/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r., oświadczenia Zarządu o dookreśleniu 
wysokości kapitału zakładowego Spółki z dnia 14 grudnia 2010 r., oraz zmian wprowadzonych przez Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Inkaso SA w drodze uchwał nr 20/6/2017, 21/6/2017 z dnia 13 
czerwca 2017 r. oraz uchwały 21 z dnia 29 czerwca 2018 r.  

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

 
1. Firma Spółki brzmi: „PRAGMA INKASO” Spółka Akcyjna. 
2. Spółka może używać skrótu firmy „PRAGMA INKASO” S.A. 

 
§ 2 

Siedzibą Spółki jest miasto Tarnowskie Góry. 
 

§ 3 
1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną PRAGMA INKASO Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach. 
2. Założycielem Spółki jest spółka PRAGMA FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000249467. 
3. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów 

prawa. 
 

§ 4 
1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. 
2. Spółka może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić 

zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. 
 

§ 5 
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
 

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI 
 

§ 6 
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności usługowej, produkcyjnej i handlowej w 
zakresie: 

1. Działalność usługowa związana z eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 11.20.Z) 
2. Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi, z chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem 

działalności weterynaryjnej; zagospodarowanie terenów zieleni (PKD 01.4) 
3. Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.02.Z) 
4. Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru (PKD 21) 
5. Działalność wydawnicza (PKD 22.1) 
6. Działalność poligraficzna (PKD 22.2) 
7. Przetwarzanie odpadów(PKD 37) 
8. Produkcja artykułów spożywczych i napojów (PKD 15) 
9. Sprzedaż pojazdów samochodowych (PKD 50.10) 
10. Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30) 
11. Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi  
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i motocyklami (PKD 51) 
12. Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów samochodowych i motocykli; naprawa artykułów 

użytku osobistego i domowego (PKD 52) 
13. Hotele i restauracje (PKD 55) 
14. Transport lądowy pozostały (PKD 60.2) 
15. Działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką (PKD 63) 
16. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z) 
17. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 67.13.Z) 
18. Obsługa nieruchomości (PKD 70) 
19. Działalność gospodarcza pozostała (PKD 74) 
20. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 

80.42.B) 
21. Odprowadzenia i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i 

pokrewne (PKD 90) 
22. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 92.62.Z) 
23. Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 92.72.Z) 
24. Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 93.04.Z) 
25. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z) 

 
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE, ZBYCIE AKCJI, UMORZENIE AKCJI, EMISJA OBLIGACJI 

 
§ 7 

 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.680.000 zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli 

się na 3.680.000 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 1 zł (jeden 
złoty) każda. 

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: 
a) 640.000 akcji serii A o numerach od A 000.001 do A 640.000 
b) 960.000 akcji serii B o numerach od B 000.001 do B 960.000 
c) 800.000 akcji serii C o numerach od C 000.001 do C 800.000 
d) 360.000 akcji serii D o numerach od D 000.001 do D 360.000 
e) 920.000 akcji serii E o numerach od E 000.001 do E 920.000 

3. Akcje serii A są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję 
przypadają 2 głosy. 

4. Akcje serii B są akcjami na okaziciela. 
5. Akcje serii C są akcjami na okaziciela. 
6. Akcje serii D są akcjami na okaziciela. 
7. Akcje serii E są akcjami na okaziciela. 
8. Na pokrycie kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem Spółki wpłacono pełną wartość kapitału, tj. 

kwotę 1.600.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych). 
 

§ 8 
 

1. Zmiany akcji imiennych na okaziciela dokonuje Zarząd Spółki na pisemny wniosek poszczególnych 
akcjonariuszy.  

2. Akcje imienne przenoszone są bez ograniczeń.  
3. Akcji na okaziciela nie można zamienić na akcje imienne. 
4. Spółka może dokonywać podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela. 

Dotychczasowi Akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji wyemitowanych na skutek 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów, 
chyba że uchwała o emisji stanowi inaczej. 

5. Zastawnik lub użytkownik akcji imiennych może wykonywać z nich prawo głosu wyłącznie po uzyskaniu 
zgody Zarządu Spółki.  
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§ 9 
Akcje mogą być umarzane jedynie za zgodą akcjonariuszy w drodze ich nabycia przez Spółkę na zasadach 
określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.  
 

§ 10 
 

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, emitować obligacje, 
w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. Obligacje nie będące obligacjami zamiennymi 
lub obligacjami z prawem pierwszeństwa Spółka ma prawo emitować na podstawie uchwały Zarządu.  
 

IV. WŁADZE SPÓŁKI 
 

§ 11 
 
Władzami Spółki są: 

1. Walne Zgromadzenie 
2. Rada Nadzorcza 
3. Zarząd 

 

A. WALNE ZGROMADZENIE 

 
§ 12 

 
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.  
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie do sześciu miesięcy po upływie każdego roku 

obrotowego.  
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady 

Nadzorczej lub akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału 
zakładowego. 

4. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w 
przewidzianym terminie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 
głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają 
przewodniczącego tego zgromadzenia. 

 
§ 13 

 
Walne Zgromadzenia odbywają się w Tarnowskich Górach, w Katowicach, Bytomiu lub w Warszawie.  

 
§ 14 

 
Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik może być 
ustanowiony pisemnie lub w formie elektronicznej. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu 
także za pomocą urządzeń elektronicznych, jeśli ogłoszenie o jego zwołaniu taką możliwość przewiduje. 
 

§ 15 
1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na ilość 

reprezentowanych na nim akcji 
2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, 

że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statut stanowią inaczej. 
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§ 16 
 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki 
z wykonania przez nich obowiązków, 

b) podjęcie uchwały co do podziału zysku lub pokrycia strat, 
c) uchwalenie swojego regulaminu określającego szczegółowe zasady prowadzenia obrad i 

podejmowania decyzji oraz tryb odwołania Walnego Zgromadzenia, 
d) zmiany Statutu Spółki, 
e) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego, 
f) określenie dnia, w którym Akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia,  

w którym dywidenda będzie wypłacana, 
g) wybór lub odwołanie członków Rady Nadzorczej, 
h) podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 
i) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie 

na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 
j) utworzenie i rozwiązanie funduszy specjalnych Spółki, 
k) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 

2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego 
lub udziału w nieruchomości. Czynności te należą do kompetencji Zarządu.   

 
B. RADA NADZORCZA 

 
§ 17 

 
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych na okres wspólnej 

kadencji trwającej pięć lat. 
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ustępów 3-

5. 
3. Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej jako akcjonariusz posiada osobiste prawo do 

powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej w pięcioosobowej oraz sześcioosobowej 
Radzie Nadzorczej, oraz trzech członków Rady Nadzorczej w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej. 
Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym, że w 
przypadku, gdy w dniu przeprowadzenia głosowania Walnego Zgromadzenia nad powołaniem albo 
odwołaniem członków Rady Nadzorczej, chociażby jeden z członków Rady Nadzorczej był powołany 
przez Beskidzki Dom Maklerski S.A. to Beskidzki Dom Maklerski S.A. oraz podmioty od niego zależne w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych nie biorą udziału w głosowaniu Walnego 
Zgromadzenia w przedmiocie powołania albo odwołania pozostałych członków Rady Nadzorczej. 
Beskidzki Dom Maklerski S.A. ma prawo do powołania członków Rady Nadzorczej drugiej i kolejnych 
kadencji wyłącznie do czasu rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie wybór 
członków Rady. W stosunku do Rady Nadzorczej pierwszej kadencji Beskidzkiemu Domowi 
Maklerskiemu S.A. przysługuje w trakcie kadencji powołanie jednego lub dwóch członków. 

4. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Beskidzkiego Domu 
Maklerskiego S.A. złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, 
chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej. 

5. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Beskidzki Dom Maklerski S.A. może być w każdym czasie przez 
Beskidzki Dom Maklerski S.A. odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio 
zapisy ust. 4. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego 
przez Beskidzki Dom Maklerski S.A. 

6. Uprawnienie Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. oraz ograniczenia uprawnień Walnego 
Zgromadzenia wskazane w ust. 3 - 5 wygasają w dniu, w którym Beskidzki Dom Maklerski S.A., łącznie z 
podmiotami zależnymi będzie posiadał akcje, uprawniające do wykonywania mniej niż 25% (dwadzieścia 
pięć procent) z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Beskidzki Dom Maklerski S.A. składając 
oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu członka lub członków Rady Nadzorczej jest zobowiązany do 
dołączenia do oświadczenia potwierdzenia posiadania akcji uprawniających do wykonywania 25 % z 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
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§ 18 

 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.  
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady 

Nadzorczej.  
3. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej.  
 

§ 19 
 

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub z jego upoważnienia 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. 

2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał. 
3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia regulaminu, określającego jej tryb działania.  

 
§ 20 

 

1. Członek Rady Nadzorczej może oddać głos pisemnie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej 
lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza 
określi szczegółowy tryb głosowania w Regulaminie Rady Nadzorczej. 

2. Członkowie Zarządu oraz prokurenci Spółki mogą brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej z głosem 
doradczym, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. 

 
§ 21 

 
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki  
2. Poza innymi sprawami zastrzeżonymi do właściwości w obowiązujących przepisach i w innych 

postanowieniach statutu Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 
a) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych 

Spółki, przy czym biegły ten powinien być zmieniany nie rzadziej niż co 5 lat, 
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich 

zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu 
dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu 
corocznego sprawozdania z wyników tej oceny, 

c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach,  
d) delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, 

który nie może sprawować swoich czynności, 
e) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Zarządu, w tym również, na podstawie uchwały Walnego 

Zgromadzenia, w postaci udziału w rocznym zysku przeznaczonym do podziału pomiędzy 
akcjonariuszy, 

f) zawieranie w imieniu Spółki, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu przez 
swojego przedstawiciela  wybranego w drodze uchwały Rady Nadzorczej,  

g) wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do innych Spółek, 
h) opiniowanie planów strategicznych opracowanych przez Zarząd,  
i) wyrażenie zgody na utworzenie lub likwidację oddziałów Spółki, 
j) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 

połowę wartości kapitału zakładowego.  
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C. ZARZĄD 
 

§ 22 
 

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.  
W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy Rada Nadzorcza wybieraw pierwszej kolejności Prezesa 
Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych członków Zarządu 

2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat i jest kadencja wspólną.  
3. Zarówno cały Zarząd, jak i jego poszczególni członkowie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji. 
4. Rezygnacja członka zarządu składana jest w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej. 
 

§ 23 
 
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, z wyjątkiem spraw 
zastrzeżonych przez obowiązujące przepisy i statut Spółki do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady 
Nadzorczej. 
 

§ 24 
 

1. Zarząd Spółki reprezentuje ją we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych dotyczących Spółki. 
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są 

łącznie dwaj członkowie Zarządu albo członek Zarządu łącznie z prokurentem. 
3. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów 

decyduje głos Prezesa Zarządu.  
 

§ 25 
 
Zarząd jest upoważniony do opracowania regulaminu, wskazującego tryb działania Zarządu.  
 
 

V. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ, RACHUNKOWOŚĆ 
 

§ 26 
 

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. 
3. W Spółce tworzy się następujące kapitały i fundusze: 

a) kapitał zakładowy, 
b) kapitał zapasowy, 
c) kapitały rezerwowe, 
d) fundusze specjalne. 

4. Kapitały rezerwowe i fundusze specjalne są tworzone i znoszone w drodze uchwały Walnego 
Zgromadzenia.  

5. Zysk netto Spółki może być przeznaczony na: 
a) kapitał zapasowy, 
b) kapitały rezerwowe, 
c) dywidendę dla akcjonariuszy, 
d) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie.  

6. Zarząd Spółki jest uprawniony, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, do wypłacenia akcjonariuszom zaliczki na 
poczet planowanej dywidendy stosownie do postanowień Kodeksu Spółek Handlowych.  
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 27 
Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli obowiązujące przepisy nie 
stanowią inaczej. 
 

§ 28 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek 
Handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie. 
 

§ 23 
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, z wyjątkiem spraw 
zastrzeżonych przez obowiązujące przepisy i statut Spółki do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady 
Nadzorczej. 
 

§ 24 
 

1. Zarząd Spółki reprezentuje ją we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych dotyczących Spółki. 

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są 
łącznie dwaj członkowie Zarządu albo członek Zarządu łącznie z prokurentem. 

3. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów 
decyduje głos Prezesa Zarządu.  

§ 25 
 
Zarząd jest upoważniony do opracowania regulaminu, wskazującego tryb działania Zarządu.  
 

V. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ, RACHUNKOWOŚĆ 
 

§ 26 
 

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. 
3. W Spółce tworzy się następujące kapitały i fundusze: 

a) kapitał zakładowy, 
b) kapitał zapasowy, 
c) kapitały rezerwowe, 
d) fundusze specjalne. 

4. Kapitały rezerwowe i fundusze specjalne są tworzone i znoszone w drodze uchwały Walnego 
Zgromadzenia.  
5. Zysk netto Spółki może być przeznaczony na: 

a) kapitał zapasowy, 
b) kapitały rezerwowe, 
c) dywidendę dla akcjonariuszy, 
d) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie.  

6. Zarząd Spółki jest uprawniony, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, do wypłacenia akcjonariuszom 
zaliczki na poczet planowanej dywidendy stosownie do postanowień Kodeksu Spółek Handlowych.  

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 27 

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli obowiązujące przepisy nie 
stanowią inaczej. 

§ 28 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek 
Handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie. 
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3. ZAŁĄCZNIK. UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE EMISJI OBLIGACJI 
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4. ZAŁĄCZNIK. UMOWA PORĘCZENIA 
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5. ZAŁĄCZNIK. WZÓR UMOWY ZASTAWU 

UMOWA ZASTAWU REJESTROWEGO 
NA ZBIORZE PRAW O ZMIENNYM SKŁADZIE 

zawarta w dniu [∎] roku, pomiędzy: 

Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków zarejestrowaną w 
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000365944, o numerze NIP 6762428573, 
której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez: 

[∎] 

- zwaną dalej w treści umowy „Administratorem Zastawu”, 

a 

Pragma Faktoring S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Brynowska 72, 40-584 Katowice, zarejestrowaną w rejestrze 
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000267847, o numerze NIP: 634-24-27-710, o kapitale zakładowym w 
wysokości [∎] zł, w całości wpłaconym, której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy Katowice Wschód w 
Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez: 

[∎] 

– zwanym dalej w treści umowy „Emitentem”, 

zwanymi łącznie „Stronami”. 

 

§1. Definicje 

Na użytek niniejszej Umowy przyjmuje się następujące definicje: 

1) „Dłużnik” lub „Dłużnicy” – jakakolwiek osoba lub podmiot, względem której Faktorantowi lub 
Emitentowi przysługiwała, przysługuje lub będzie przysługiwać Wierzytelność; 

2)  „Dodatkowe Zabezpieczenie” – kwota wskazana w § 9, płatna na Rachunek Powierniczy Administratora 
Zastawu w przypadku ziszczenia się choćby jednego z warunków wskazanych w § 9; 

3) „Dokumenty dotyczące Wierzytelności” lub („Dokumenty”) – dokumenty dotyczące Wierzytelności, 
wymienione przykładowo w § 5 ust. 1; 

4) „Faktorant” lub „Faktoranci” – jakakolwiek osoba lub podmiot, od której Emitent nabył jakąkolwiek 
wierzytelność w ramach umowy faktoringu; 

5)  „Kwota Niedoboru” – kwota różnicy pomiędzy Wartością Zabezpieczenia, a łączną wartością nominalną 
wszystkich istniejących Wierzytelności Podstawowych i Wierzytelności Rezerwowych Pierwszego 
Stopnia przysługujących Emitentowi wchodzących w skład Zbioru;  

6)  „Obligacje” – obligacje serii [∎] nie mające formy dokumentu, o wartości nominalnej [∎] ([∎]) złotych 
każda, w liczbie nie większej niż [∎] ([∎]), oprocentowane według zasad wskazanych w Ostatecznych 
Warunkach Emisji Obligacji serii [∎], wyemitowane przez Emitenta na podstawie Uchwały Zarządu 
Emitenta nr [∎] z dnia [∎] r. w sprawie [∎] w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji; 

7) "„Obligatariusz” - osoba, na której rachunku papierów wartościowych została zarejestrowana 
przynajmniej jedna Obligacja, jak również osoba uprawniona z co najmniej jednej Obligacji zapisanej na 
rachunku zbiorczym;  

8) „prawo bankowe” – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 2018.2187 t.j.); 

9)  „Przedmiot Zastawu Rejestrowego” lub „Przedmiot Zastawu” – Zbiór Wierzytelności; 

10) „Rachunek Papierów Wartościowych" – rachunek papierów wartościowych prowadzony zgodnie z 
właściwymi przepisami dotyczącymi dematerializacji papierów wartościowych i prowadzenia 
rachunków papierów wartościowych;  

11)  „Stan Niedoboru” – sytuacja, w której Kwota Niedoboru jest większa niż 0 (zero); 

12) „Umowa Zastawu Rejestrowego” lub „Umowa Zastawnicza” – oznacza niniejszą Umowę; 

13) „ustawa o obligacjach” – ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2018.483 ); 

14) „ustawa o zastawie rejestrowym” – ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze 
zastawów (tekst jedn. Dz.U. 2018.2017 ); 
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15) „Wartość Przedmiotu Zastawu” – kwota wskazana w § 12 ust. 3; 

16)  „Ostateczne Warunki Emisji” – warunki emisji Obligacji; 

17) „Warunki Minimalne” – oznacza następujące minimalne warunki, które łącznie muszą spełniać 
Wierzytelności, aby wchodzić w skład Zbioru Wierzytelności, to jest wejść do Zbioru oraz pozostać w 
tym Zbiorze: 
a) wierzytelność w żaden sposób nie jest sporna ani w całości ani w części, przez co strony rozumieją, 

że Dłużnik lub Faktorant nie złożył oświadczenia wskazującego na to, że kwestionuje on istnienie 
wierzytelności lub jej wysokość; 

b) wierzytelność jest w ubezpieczona w co najmniej 85% (osiemdziesiąt pięć procent); 
c) łączna suma wartości nominalnej wszystkich Wierzytelności względem jednego Dłużnika nie 

przekracza 20% (dwadzieścia procent) łącznej sumy wartości nominalnej wszystkich Wierzytelności 
Podstawowych i Rezerwowych Pierwszego Stopnia wchodzących w skład Zbioru. W przypadku, gdy 
kolejna Wierzytelność względem tego samego Dłużnika spowoduje przekroczenia procentowego 
progu wskazanego w niniejszym punkcie, wówczas to wierzytelność ta w całości pozostaje poza 
Zbiorem aż do czasu, gdy łączna suma wartości nominalnej wszystkich Wierzytelności Podstawowych 
i Rezerwowych Pierwszego Stopnia względem tego Dłużnika znajdujących się w Zbiorze zmaleje w 
takim stopniu, aby wierzytelność pozostająca poza Zbiorem weszła w całości do tego Zbioru bez 
spowodowania przekroczenia procentowego progu wskazanego w niniejszym punkcie; 

d) łączna suma wartości nominalnej wszystkich Wierzytelności nabytych od jednego Faktoranta nie 
przekracza 20% (dwadzieścia procent) łącznej sumy wartości nominalnej wszystkich Wierzytelności 
Podstawowych i Rezerwowych Pierwszego Stopnia wchodzących w skład Zbioru. W przypadku, gdy 
kolejna wierzytelność nabyta od tego samego Faktoranta spowoduje przekroczenia procentowego 
progu wskazanego w niniejszym punkcie wówczas wierzytelność ta w całości pozostaje poza Zbiorem 
aż do czasu, gdy łączna suma wartości nominalnej wszystkich Wierzytelności Podstawowych i 
Rezerwowych Pierwszego Stopnia nabytych od tego Faktoranta znajdujących się w Zbiorze zmaleje 
w takim stopniu, aby wierzytelność pozostająca poza Zbiorem weszła w całości do tego Zbioru bez 
spowodowania przekroczenia procentowego progu wskazanego w niniejszym punkcie; 

e) wierzytelność nie została zajęta na rzecz osoby trzeciej ani żadnego organu władzy publicznej, ani też 
żadna osoba trzecia nie zgłasza roszczeń do wierzytelności; 

18)  „Wierzytelność” lub „Wierzytelności” – Wierzytelność lub Wierzytelności Podstawowe, Wierzytelność 
lub Wierzytelności Rezerwowe, Wierzytelność lub Wierzytelności Regresowe, Wierzytelność lub 
Wierzytelności Rozliczeniowe; 

19) „Wierzytelność Podstawowa” lub „Wierzytelności Podstawowe” – wszystkie wierzytelności istniejące 
oraz przyszłe, spełniające Warunki Minimalne, wraz z odsetkami, względem Dłużników, nabyte przez 
Emitenta jako faktora od Faktorantów w ramach umów faktoringu zawartych przez Emitenta oraz w 
ramach cesji dokonanych na rzecz Emitenta w związku z umowami faktoringu oraz przysługujące 
Emitentowi wierzytelności z tytułu umów pożyczek środków pieniężnych – jeżeli przysługiwały 
Emitentowi w dniu zawarcia niniejszej Umowy lub zostały nabyte przez Emitenta w jakimkolwiek czasie 
od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia wygaśnięcia Zastawu Rejestrowego;  

20) „Wierzytelność Regresowa” lub „Wierzytelności Regresowe” – wszystkie istniejące oraz przyszłe 
roszczenia zwrotne Emitenta względem Faktorantów, związane z opóźnieniem w spłacie lub nie 
dokonaniem spłaty na rzecz Emitenta przez Dłużników z tytułu Wierzytelności Podstawowych lub 
Wierzytelności Rezerwowych; 

21) „Wierzytelność Rezerwowa” lub „Wierzytelności Rezerwowe” – łącznie Wierzytelności Rezerwowe 
Pierwszego Stopnia i Wierzytelności Rezerwowe Drugiego Stopnia; 

22) „Wierzytelność Rezerwowa Pierwszego Stopnia” lub „Wierzytelności Rezerwowe Pierwszego Stopnia” - 
jakakolwiek istniejąca lub przyszła wierzytelność lub wierzytelności względem Dłużników przysługujące 
Emitentowi, które spełniają Warunki Minimalne, za wyjątkiem warunku minimalnego ubezpieczenia 
Wierzytelności (pkt. 17 lit. b) oraz ponadto spełniają następujące warunki: 
a) wobec Dłużnika ani wobec Faktoranta, który zbył daną wierzytelność na rzecz Emitenta nie 

ogłoszono upadłości, ani też Dłużnik lub Faktorant nie złożył w sądzie oświadczenia o wszczęciu 
postępowania naprawczego; 

b) wierzytelność jest niewymagalna lub jest wymagalna, lecz upłynęło nie więcej niż 45 (czterdzieści 
pięć) dni od dnia jej wymagalności; 
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23)  „Wierzytelność Rezerwowa Drugiego Stopnia” lub „Wierzytelności Rezerwowe Drugiego Stopnia” - to 
jakakolwiek istniejąca lub przyszła wierzytelność lub wierzytelności względem Dłużników przysługująca 
Emitentowi, która nie spełnia warunków do zaliczenia jej do Wierzytelności Podstawowych, ani też do 
Wierzytelności Rezerwowych Pierwszego Stopnia; 

24) „Wierzytelność Rozliczeniowa” lub „Wierzytelności Rozliczeniowe” - wszystkie istniejące oraz przyszłe 
wierzytelności Emitenta względem Faktorantów, o zapłatę kwot, które Dłużnicy zapłacili na rzecz 
samych Faktorantów, przysługujące Emitentowi w przypadku spłacenia przez Dłużników na rzecz 
samych Faktorantów Wierzytelności Podstawowych lub Wierzytelności Rezerwowych; 

25)  „Zastaw Rejestrowy” – zastaw rejestrowy ustanowiony na mocy niniejszej Umowy na Zbiorze 
Wierzytelności; 

26)  „Zbiór Wierzytelności” lub „Zbiór” – zbiór praw w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3) ustawy o zastawie 
rejestrowym będących Wierzytelnościami przysługującymi Emitentowi, o zmiennym składzie, 
stanowiący całość gospodarczą związaną z przedmiotem działalności Emitenta, to jest działalności 
faktoringowej. W dniu zawarcia niniejszej umowy, na Zbiorze jest ustanowiony zastaw rejestrowy dla 
zabezpieczenia obligacji serii [∎] wyemitowanych przez Emitenta. Zbiór ten obejmuje następujące 
wierzytelności istniejące oraz przyszłe: 

a) Wierzytelności Podstawowe, wchodzące do Zbioru na zasadach określonych w § 3; 

b) Wierzytelności Rezerwowe Pierwszego Stopnia w przypadku ich wejścia w skład Zbioru zgodnie 
z § 3; 

c) Wierzytelności Rezerwowe Drugiego Stopnia w przypadku ich wejścia w skład Zbioru zgodnie z 
§ 3; 

d) Wierzytelności Regresowe w przypadku ich wejścia w skład Zbioru zgodnie z § 3; 

e) Wierzytelności Rozliczeniowe w przypadku ich wejścia w skład zbioru zgodnie z § 3. 

27) „Siódma Umowa Zastawnicza” - umowa zawarta pomiędzy Administratorem Zastawu, a Emitentem w 
dniu 29 sierpnia 2016 r., ustanawiająca zastaw rejestrowy dla zabezpieczenia obligacji serii H; 

28) „Ósma Umowa Zastawnicza” - umowa zawarta pomiędzy Administratorem Zastawu, a Emitentem w 
dniu 2 listopada 2016 r., ustanawiająca zastaw rejestrowy dla zabezpieczenia obligacji serii I; 

29) „Dziewiąta Umowa Zastawnicza” - umowa zawarta pomiędzy Administratorem Zastawu, a Emitentem 
w dniu 15 listopada 2016 r., ustanawiająca zastaw rejestrowy dla zabezpieczenia obligacji serii J; 

30) „Dziesiąta Umowa Zastawnicza” - umowa zawarta pomiędzy Administratorem Zastawu, a Emitentem w 
dniu 19 grudnia 2016 r., ustanawiająca zastaw rejestrowy dla zabezpieczenia obligacji serii K; 

31) „Jedenasta Umowa Zastawnicza” – umowa zawarta pomiędzy Administratorem Zastawu, a Emitentem 
w dniu 28 kwietnia 2017 r. ustanawiająca zastaw rejestrowy dla zabezpieczenia obligacji serii L; 

32) „Dwunasta Umowa Zastawnicza” - umowa zawarta pomiędzy Administratorem Zastawu, a Emitentem 
w dniu 5 października 2017 r. ustanawiająca zastaw rejestrowy dla zabezpieczenia obligacji serii M; 

33) „Trzynasta Umowa Zastawnicza” - umowa zawarta pomiędzy Administratorem Zastawu, a Emitentem 
w dniu 15 grudnia 2017 r. ustanawiająca zastaw rejestrowy dla zabezpieczenia obligacji serii N; 

34) „Czternasta Umowa Zastawnicza” - umowa zawarta pomiędzy Administratorem Zastawu, a Emitentem 
w dniu 21 marca 2018 r. ustanawiająca zastaw rejestrowy dla zabezpieczenia obligacji serii O; 

35)  „[∎] Umowa Zastawnicza” - umowa zawarta pomiędzy Administratorem Zastawu, a Emitentem w dniu 
[∎]r. ustanawiająca zastaw rejestrowy dla zabezpieczenia obligacji serii [∎]; 

36) „Obligacje serii H” – obligacje nie mające formy dokumentu, w liczbie 200.000 (dwustu tysięcy) sztuk, o 
wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 (dwadzieścia 
milionów) złotych, wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/29.08.2016 z dnia 29 
sierpnia 2016 r. w sprawie emisji Obligacji serii H, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz 
wprowadzenia do obrotu na Catalyst; 

37)  „Najwyższa Suma Zabezpieczenia dla serii H” – najwyższa suma zabezpieczenia dla obligacji serii H, 
określona w Siódmej Umowie Zastawniczej tj. 26.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów 
złotych); 

38) „Obligacje serii I” – obligacje nie mające formy dokumentu, w liczbie 200.000 (dwustu tysięcy) sztuk, o 
wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 (dwadzieścia 
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milionów) złotych, wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/2.11.2016 z dnia 2 
listopada 2016 r. w sprawie emisji Obligacji serii I oraz ustalenia warunków ich emisji; 

39) „Najwyższa Suma Zabezpieczenia dla serii I” – najwyższa suma zabezpieczenia dla obligacji serii I, 
określona w Ósmej Umowie Zastawniczej tj. 26.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów 
złotych); 

40) „Obligacje serii J” - obligacje nie mające formy dokumentu, w liczbie 120.000 (sto dwudziestu tysięcy) 
sztuk, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 12.000.000 
(dwanaście milionów) złotych, wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/8.11.2016 z 
dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie emisji Obligacji serii J, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji 
oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst; 

41) „Najwyższa Suma Zabezpieczenia dla serii J” – najwyższa suma zabezpieczenia dla obligacji serii J, 
określona w Dziewiątej Umowie Zastawniczej tj. 15.600.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset 
tysięcy złotych; 

42) „Obligacje serii K” - obligacje nie mające formy dokumentu, w liczbie 100.000 (sto tysięcy) sztuk, o 
wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 (dziesięć 
milionów) złotych, wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/15.12.2016 z dnia 15 
grudnia 2016 r. w sprawie emisji Obligacji serii K oraz ustalenia warunków ich emisji; 

43) „Najwyższa Suma Zabezpieczenia dla serii K” – najwyższa suma zabezpieczenia dla obligacji serii K, 
określona w Dziesiątej Umowie Zastawniczej tj. 13.000.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów złotych); 

44) „Obligacje serii L” – obligacje nie mające formy dokumentu, w liczbie 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) 
sztuk, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 15.000.000 
(piętnaście milionów) złotych, wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/24.04.2017 
z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie emisji Obligacji serii L, ustalenia warunków ich emisji, 
dematerializacji oraz wprowadzenie do obrotu Catalyst; 

45) „Najwyższa Suma Zabezpieczenia dla serii L” – najwyższa suma zabezpieczenia dla obligacji serii L, 
określona w Jedenastej Umowie Zastawniczej tj. 19.500.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów 
pięćset tysięcy złotych); 

46) „Obligacje serii M” – obligacje nie mające formy dokumentu, w liczbie 120.000 sztuk, o wartości 
nominalnej 100 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 12.000.000 złotych, wyemitowane na 
podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/27.09.2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie emisji 
obligacji serii M, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji do obrotu na 
Catalyst; 

47) „Obligacje serii N” – obligacje nie mające formy dokumentu, w liczbie 40.000 sztuk, o wartości 
nominalnej 100 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 4.000.000 złotych, wyemitowane na 
podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii N oraz 
ustalenia warunków emisji;  

48) „Obligacje serii O” – obligacje nie mające formy dokumentu, w liczbie 100.000 sztuk, o wartości 
nominalnej 100 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 złotych, wyemitowane na 
podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji serii N, ustalenia 
warunków ich emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst; 

49)  „Najwyższa Suma Zabezpieczenia dla serii M” – najwyższa suma zabezpieczenia dla obligacji serii M, 
określona w Dwunastej Umowie Zastawniczej tj. 15.600.000 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset 
tysięcy złotych); 

50) „Najwyższa Suma Zabezpieczenia dla serii N” – najwyższa suma zabezpieczenia dla obligacji serii N, 
określona w Trzynastej Umowie Zastawniczej tj. 5.200.000 zł (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy 
złotych);  

51) „Najwyższa Suma Zabezpieczenia dla serii O” – najwyższa suma zabezpieczenia dla obligacji serii O, 
określona w Czternastej Umowie Zastawniczej tj. 13.000.000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych); 

52)  „Obligacje serii [∎]” – obligacje nie mające formy dokumentu, w liczbie [∎]sztuk, o wartości nominalnej 
[∎] złotych każda i o łącznej wartości nominalnej [∎] złotych, wyemitowane na podstawie uchwały 
Zarządu Emitenta nr [∎] z dnia [∎] r. w sprawie [∎]; 

53) „Najwyższa Suma Zabezpieczenia dla serii [∎]” – najwyższa suma zabezpieczenia dla obligacji serii [∎], 
określona w [∎] Umowie Zastawniczej tj. [∎] zł (słownie: [∎] złotych); 
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54)  „Wartość Zabezpieczenia” – wartość zbioru na konkretny dzień, ustalona w oparciu o wycenę biegłego 
rewidenta, wskazana w § 3 ust. 2 pkt 3 niniejszej Umowy; 

55) „ustawa o rachunkowości” – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 j.t. z 
późn. zm.); 

56) „Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso” – grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, której 
jednostką dominująca jest Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, a jednostkami 
zależnymi: Emitent, oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz 
Sekurytyzacyjny, Pragma Adwokaci Bukowska Celary Feder Sp. kom., Bonus Wierzytelności 2 Pragma 
Inkaso Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso 
Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, a także każdy inny podmiot, który wejdzie do 
grupy kapitałowej w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy. 

57) I Program Emisji Obligacji – program emisji Obligacji ustanowiony na podstawie uchwały Zarządu nr 
1/02.10.2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie I Publicznego Programu Emisji Obligacji, w ramach 
którego emitowane są Obligacje. 

 

§ 2. Oświadczenia 

Emitent oświadcza, że:  

1) Zarząd Emitenta w dniu 2 października 2017 r. podjął uchwałę nr 1/02.10.2017 w sprawie I Publicznego 
Programu Emisji Obligacji; 

2) Komisja Nadzoru Finansowego w dniu [∎] 2018 r. zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy dla 
obligacji Emitenta emitowanych w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji („Prospekt”); 

3) Zarząd Emitenta podjął w dniu [∎] r. uchwałę nr [∎] w sprawie emisji Obligacji; 

4) Emitent zobowiązał się w stosunku do Obligatariuszy do wykupu Obligacji, zgodnie z Ostatecznymi 
Warunkami Emisji, poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji oraz 
zapłaty odsetek w wysokości [∎], której zasady ustalania oraz wysokość zostały opisane w 
Ostatecznych Warunkach Emisji; 

5) Obligacje serii [∎] mają być obligacjami zabezpieczonymi m.in. przez zastaw rejestrowy na zbiorze 
praw o zmiennym składzie stanowiącym całość gospodarczą obejmującym Wierzytelności; 

6) Administrator Zastawu został ustanowiony administratorem zastawu na mocy odrębnej umowy w 
sprawie ustanowienia administratora zastawu, zawartej w dniu [∎] r. pomiędzy Emitentem a 
Administratorem Zastawu; 

7) Ani Zbiór, ani żadna z Wierzytelności wchodzących w skład Zbioru, ani też Wierzytelności Rezerwowe, 
Wierzytelności Regresowe, ani Wierzytelności Rozliczeniowe nie są i nie mają być obciążone przez 
jakiekolwiek prawa na rzecz osoby trzeciej, ani nie są zajęte, ani nie są przedmiotem żadnego 
postępowania sądowego, zabezpieczającego lub egzekucyjnego ani innego, w ramach którego Emitent 
byłby dłużnikiem, pozwanym lub zobowiązanym, z zastrzeżeniem postanowień [∎] Umowy 
Zastawniczej; 

8) Ani Zbiór, ani żadna z Wierzytelności wchodzących w skład tego Zbioru, ani też Wierzytelności 
Rezerwowe, Wierzytelności Regresowe, ani Wierzytelności Rozliczeniowe nie są objęte żadną umową 
ani umową przedwstępną, ani ofertą, ani zaproszeniem do negocjacji, ani negocjacjami z osobami 
trzecimi, ani przetargiem, ani żadną inną czynnością prawną lub faktyczną, która dotyczyłyby 
obciążenia tego Zbioru lub Wierzytelności prawem na rzecz osoby trzeciej, ich zbycia pod jakimkolwiek 
tytułem prawnym lub oddania ich osobie trzeciej w dzierżawę, z zastrzeżeniem postanowień [∎] 
Umowy Zastawniczej; 

9) Żadna osoba trzecia nie ma roszczenia, ani nie wysuwa roszczenia dotyczącego Zbioru lub 
Wierzytelności wchodzących w skład tego Zbioru, lub Wierzytelności Rezerwowych, Wierzytelności 
Regresowych, lub Wierzytelności Rozliczeniowych; 

10) Na zawarcie i wykonywanie niniejszej Umowy nie jest potrzebna żadna zgoda organu Emitenta, osoby 
trzeciej ani organu władzy publicznej ani żadnej innej instytucji; 

11) Nie istnieje żadna prawna ani faktyczna okoliczność, która mogłaby utrudnić lub uniemożliwić 
wykonywanie niniejszej umowy lub wykonanie przez Administratora Zastawu którejkolwiek 
przewidzianej ustawą lub niniejszą umową procedury prowadzącej do zaspokojenia wierzytelności 
Obligatariuszy ze Zbioru lub Wierzytelności wchodzących w skład tego Zbioru, ani do dochodzenia 
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spłaty tych Wierzytelności po przejęciu tego Zbioru przez Administratora Zastawu w trybie przejęcia 
Przedmiotu Zastawu, z zastrzeżeniem postanowień [∎] Umowy Zastawniczej; 

12) Emitent nie jest stroną żadnej umowy ani porozumienia ani innego stosunku prawnego, 
w szczególności z bankiem, na mocy którego druga strona, w tym bank, w związku z zawarciem 
niniejszej Umowy i ustanowieniem Zastawu Rejestrowego mogłaby wykonywać jakiekolwiek prawa 
mające na celu podważenie niniejszej Umowy, ustalenie jej nieważności lub stwierdzenia 
bezskuteczności, lub domagać się dodatkowego zabezpieczenia, którego przedmiotem mógłby być 
Przedmiot Zastawu, z zastrzeżeniem postanowień [∎] Umowy Zastawniczej; 

13) Emitent nie jest stroną żadnej umowy ani porozumienia ani innego stosunku prawnego, w związku z 
którym jakakolwiek osoba lub organ władzy publicznej mogłaby wykonywać jakiekolwiek środki 
prawne zmierzające do zakwestionowania czynności przekazywania przez Emitenta środków na 
Rachunek Powierniczy przewidziany niniejszą Umową, z zastrzeżeniem postanowień [∎] Umowy 
Zastawniczej; 

14) Emitent wykonuje swoje wymagalne zobowiązania pieniężne, a zobowiązania Emitenta nie 
przekraczają wartości jego majątku; 

15) Według oceny sytuacji ekonomicznej Emitenta nie istnieje ryzyko, że w niedługim czasie Emitent stanie 
się niewypłacalny.  

 

§ 3. Przedmiot umowy 

1. W celu zabezpieczenia wierzytelności Obligatariuszy wynikających z Obligacji, a w szczególności 
wierzytelności o zapłatę kwoty wykupu Obligacji wraz wierzytelnościami o zapłatę odsetek przewidzianych 
w Warunkach Emisji, a także odsetek za opóźnienie, na wypadek niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji, Emitent niniejszym ustanawia na rzecz Obligatariuszy, 
na rzecz których działa Administrator Zastawu, zastaw rejestrowy na Zbiorze Wierzytelności zdefiniowanym 
w § 1 pkt 26) jako zbiorze praw o zmiennym składzie stanowiącym całość gospodarczą. 

2. Przedmiot zastawu rejestrowego ma następujące cechy: 

1. Nazwa zbioru (rodzaj zbioru): zbiór wierzytelności istniejących i przyszłych o zmiennym składzie 
stanowiący całość gospodarczą  

2. Wzmianka o istnieniu szczegółowej listy zbioru: nie  

3. Wartość zbioru na konkretny dzień: [∎] złotych (słownie: [∎]) na dzień [∎] r. 

4. Miejsce położenia (lokalizacja) zbioru: Pragma Faktoring S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Brynowska 
72, 40-584 Katowice. 

3. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi [∎] zł (słownie: [∎] złotych) („Najwyższa Suma Zabezpieczenia”). W 
wypadku, gdy przydzielone zostaną Obligacje o wartości nominalnej niższej niż [∎] zł (słownie: [∎] złotych), 
Strony na mocy odpowiedniego aneksu do Umowy dokonają zmiany Najwyższej Sumy Zabezpieczenia. 

4. Wierzytelności wchodzą w skład Zbioru Wierzytelności w sposób automatyczny na mocy niniejszej Umowy, 
jeśli tylko spełniają warunki wskazane w § 1 pkt 17), 19), 20), 22), 23) 24) i pkt 26) oraz w niniejszym 
paragrafie Wierzytelności wchodzą w skład Zbioru bez konieczności podejmowania jakichkolwiek czynności 
prawnych lub faktycznych przez którąkolwiek ze stron niniejszej Umowy oraz bez konieczności ujawniania 
zmian w rejestrze zastawów. Wejście Wierzytelności do Zbioru nie jest uzależnione od ich zamieszczenia w 
jakimkolwiek raporcie Emitenta przewidzianym niniejszą Umową. 

5. Wierzytelności Podstawowe wchodzą w skład Zbioru w takiej liczbie, aby ich łączna wartość nominalna była 
co najmniej równa Wartości Zabezpieczenia. Wierzytelności Podstawowe wchodzą w skład Zbioru w 
kolejności według daty wymagalności, począwszy od Wierzytelności z najpóźniejszym terminem 
wymagalności. Wierzytelności nie ulegają podziałowi, co powoduje, że w przypadku gdy wejście do Zbioru 
danej jednostkowej Wierzytelności Podstawowej spowoduje przekroczenie przez łączną wartość nominalną 
Wierzytelności Podstawowych wchodzących w skład Zbioru kwoty równej Wartości Zabezpieczenia, 
wówczas to Wierzytelność ta wchodzi w całości do Zbioru. Wierzytelności Podstawowe o tej samej dacie 
wymagalności wchodzą do Zbioru w kolejności według wartości nominalnej tych Wierzytelności, począwszy 
od Wierzytelności o najniższej wartości nominalnej. 

6. Wierzytelności Rezerwowe Pierwszego Stopnia wchodzą w skład Zbioru w przypadku, gdy w Zbiorze 
znajdują się Wierzytelności Podstawowe w takiej liczbie, że ich łączna wartość nominalna jest mniejsza niż 
Wartość Zabezpieczenia. Wierzytelności Rezerwowe Pierwszego Stopnia wchodzą w skład Zbioru w 
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kolejności według daty wymagalności, począwszy od Wierzytelności z najpóźniejszym terminem 
wymagalności. Wierzytelności nie ulegają podziałowi, co powoduje, że w przypadku gdy wejście do Zbioru 
danej jednostkowej Wierzytelności Rezerwowej Pierwszego Stopnia spowoduje przekroczenie przez łączną 
wartość nominalną Wierzytelności Rezerwowych Pierwszego Stopnia wchodzących w skład Zbioru kwoty 
równej Wartości Zabezpieczenia, wówczas to Wierzytelność ta wchodzi w całości do Zbioru. Wierzytelności 
Rezerwowe Pierwszego Stopnia o tej samej dacie wymagalności wchodzą do Zbioru w kolejności według 
wartości nominalnej tych Wierzytelności, począwszy od Wierzytelności o najniższej wartości nominalnej.  

7. Wierzytelności Rezerwowe Drugiego Stopnia wchodzą w skład Zbioru w przypadku powstania Stanu 
Niedoboru, przy czym Wierzytelności Rezerwowe Drugiego Stopnia wchodzą do Zbioru oraz pozostają w 
Zbiorze według daty wymagalności począwszy od najpóźniej wymagalnych oraz według następujących 
zasad: 

1) Wierzytelności Rezerwowe Drugiego Stopnia wchodzą do Zbioru oraz pozostają w Zbiorze w 
takiej liczbie, aby łączna wartość nominalna Wierzytelności Rezerwowych Drugiego Stopnia w 
Zbiorze wynosiła przez cały czas co najmniej 160% (sto sześćdziesiąt procent) Kwoty Niedoboru; 

2) Do Zbioru wchodzą Wierzytelności Rezerwowe Drugiego Stopnia nie ulegają podziałowi, co 
powoduje, że w przypadku gdy wejście do Zbioru danej jednostkowej Wierzytelności Rezerwowej 
Drugiego Stopnia spowoduje przekroczenie przez łączną wartość nominalną Wierzytelności 
Rezerwowej Drugiego Stopnia wchodzących w skład Zbioru kwoty równej 160% (sto sześćdziesiąt 
procent) Kwoty Niedoboru, wówczas to Wierzytelność ta wchodzi w całości do Zbioru.  

8. W przypadku nabycia przez Emitenta kolejnych Wierzytelności Podstawowych, Wierzytelności Podstawowe 
wchodzą do Zbioru na miejsce dotychczas zawartych w Zbiorze Wierzytelności Rezerwowych, które 
opuszczają Zbiór w odpowiedniej części, począwszy od Wierzytelności Rezerwowych Drugiego Stopnia, 
następnie Wierzytelności Rezerwowych Pierwszego Stopnia, w taki sposób, aby przez cały czas łączna 
wartość nominalna Wierzytelności Rezerwowych Drugiego Stopnia w Zbiorze wynosiła nie mniej niż 160% 
(sto sześćdziesiąt procent) Kwoty Niedoboru. W takim przypadku Wierzytelności Rezerwowe opuszczają 
Zbiór w kolejności odwrotnej do tej w której do niego wchodziły. 

9. W przypadku nabycia przez Emitenta kolejnych Wierzytelności Rezerwowych Pierwszego Stopnia, 
Wierzytelności Rezerwowe Pierwszego Stopnia wchodzą do Zbioru na miejsce dotychczas zawartych w 
Zbiorze Wierzytelności Rezerwowych Drugiego Stopnia, które opuszczają zbiór w taki sposób, aby przez cały 
czas łączna wartość nominalna Wierzytelności Rezerwowych Drugiego Stopnia w Zbiorze wynosiła nie mniej 
niż 160% (sto sześćdziesiąt procent) Kwoty Niedoboru. W takim przypadku Wierzytelności Rezerwowe 
Drugiego Stopnia opuszczają Zbiór w kolejności odwrotnej do tej w której do niego wchodziły. 

10. W przypadku nabycia przez Emitenta kolejnych Wierzytelności Rezerwowych Pierwszego Stopnia w sytuacji 
kiedy nie ma już w Zbiorze Wierzytelności Rezerwowych Drugiego Stopnia, nowo nabyte Wierzytelności 
Rezerwowe Pierwszego Stopnia wchodzą do Zbioru jeżeli ich terminy wymagalności są późniejsze niż 
terminy wymagalności Wierzytelności Rezerwowych Pierwszego Stopnia zawartych w Zbiorze. W takim 
przypadku Wierzytelności Rezerwowe Pierwszego Stopnia z najwcześniejszymi terminami wymagalności 
opuszczają Zbiór w kolejności odwrotnej do tej w której do niego wchodziły. 

11. Wierzytelność Regresowa wchodzi w skład Zbioru w przypadku gdy Wierzytelność Podstawowa lub 
Wierzytelność Rezerwowa, z którą związana jest Wierzytelność Regresowa, wchodzi w skład Zbioru. 
Wierzytelność Regresowa pozostaje w Zbiorze tak długo, jak długo w Zbiorze pozostaje Wierzytelność 
Podstawowa lub Wierzytelność Rezerwowa, z którą związana jest Wierzytelność Regresowa. Wierzytelność 
Regresowa wchodzi do Zbioru także jako wierzytelność przyszła w przypadku, gdy Wierzytelność Regresowa 
związana z Wierzytelnością Podstawową lub Wierzytelnością Rezerwową wchodzącą w skład Zbioru w 
momencie jego przejęcia przez Administratora Zastawu powstała po przejęciu Zbioru przez Administratora 
Zastawu. 

12. Wierzytelność Rozliczeniowa wchodzi w skład Zbioru w przypadku, gdy Wierzytelność Podstawowa lub 
Wierzytelność Rezerwowa, z którą związana jest Wierzytelność Rozliczeniowa, wchodzi do Zbioru. 
Wierzytelność Rozliczeniowa pozostaje w Zbiorze tak długo, jak długo w Zbiorze pozostaje Wierzytelność 
Podstawowa lub Wierzytelność Rezerwowa, z którą związana jest Wierzytelność Rozliczeniowa. 
Wierzytelność Rozliczeniowa wchodzi do Zbioru także jako wierzytelność przyszła w przypadku, gdy 
Wierzytelność Rozliczeniowa związana z Wierzytelnością Podstawową lub Wierzytelnością Rezerwową 
wchodzącą w skład Zbioru w momencie jego przejęcia przez Administratora Zastawu powstała po przejęciu 
Zbioru przez Administratora Zastawu. 
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13. Zasady wchodzenia Wierzytelności do Zbioru opisane w ust. 4 – 12, a także zawartość Zbioru Wierzytelności 
mogą ulec zmianie na mocy pisemnej umowy Stron na zasadach opisanych w pkt 14.  

14. Modyfikacje, o których mowa w ust. 13 mogą polegać na wyłączeniu ze Zbioru określonych Wierzytelności, 
w tym wszystkich lub części Wierzytelności Podstawowych oraz wyłączeniu lub ograniczeniu możliwości 
wchodzenia określonych Wierzytelności do Zbioru, z tym jednak zastrzeżeniem, że zmodyfikowany Zbiór 
będzie spełniał w szczególności następujące cechy: 

1) suma wartości nominalnej wszystkich Wierzytelności przysługujących Emitentowi z tytułu pożyczek 
środków pieniężnych nie będzie przekraczała 20% (dwadzieścia procent) łącznej sumy wartości 
nominalnej wszystkich Wierzytelności wchodzących w skład Zbioru; 

2) suma wartości nominalnej wymagalnych Wierzytelności Rezerwowych Pierwszego Stopnia, od dnia 
wymagalności których minął okres czasu wynoszący od 15 do 45 dni nie będzie przekraczała 20% 
(dwadzieścia procent) łącznej sumy wartości nominalnej wszystkich Wierzytelności Rezerwowych 
Pierwszego Stopnia wchodzących w skład Zbioru; 

3) do Zbioru nie będą wchodzić żadne Wierzytelności przysługujące Emitentowi wobec podmiotów z 
Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso oraz wobec podmiotów powiązanych z tymi podmiotami; 

4) pozostałe zasady wchodzenia Wierzytelności do Zbioru opisane w niniejszej Umowie nie ulegną 
zmianie. 

§ 4. Wykonanie umowy 

1. Wniosek o wpis zastawu rejestrowego na Zbiorze zostanie złożony przez Administratora Zastawu 
niezwłocznie po zawarciu niniejszej Umowy. Koszty wpisu i wykreślenia Zastawu Rejestrowego ponosi 
Emitent. 

2. Emitent zobowiązuje się współdziałać z Administratorem Zastawu przy wykonywaniu niniejszej Umowy, w 
tym w celu niezwłocznego uzyskania wpisu Zastawu Rejestrowego do właściwego rejestru zastawów. 

3. W razie podjęcia jakichkolwiek działań mających na celu lub prowadzących do uniemożliwienia lub 
utrudnienia Administratorowi Zastawu wykonania niniejszej Umowy Emitent odpowiada za szkodę 
Obligatariuszy na zasadach ogólnych.  

4. Administrator Zastawu nie może zostać zmieniony lub odwołany z powierzonej mu funkcji bez zgody 
wszystkich Obligatariuszy, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 5. Badanie stanu Przedmiotu Zastawu 

1. Administratorowi Zastawu przysługuje uprawnienie w czasie całego trwania umowy, aż do momentu 
całkowitego zaspokojenia Obligatariuszy do badania stanu Wierzytelności, w tym w szczególności ich 
istnienia, wartości oraz prawidłowości ich nabycia. W ramach wykonywania tego prawa Administratorowi 
Zastawu przysługuje prawo do wglądu do dokumentów dotyczących Wierzytelności („Dokumenty 
dotyczące Wierzytelności” lub „Dokumenty”), a w szczególności do wglądu do: 

1) umów faktoringu; 

2) umów przenoszących Wierzytelności na Emitenta; 

3) umów pożyczki; 

4) zawiadomień o cesji; 

5) umów, z których wynikają Wierzytelności przeniesione na Emitenta, jeżeli istnieją takie dokumenty; 

6) faktur; 

7) korespondencji prowadzonej w związku z dochodzeniem wierzytelności, jeżeli istnieje taka 
korespondencja; 

8) dowodów spełnienia świadczenia wzajemnego z umów, z których wynikają Wierzytelności, jeżeli 
istnieją takie dowody; 

9) wyciągów z rachunków bankowych Emitenta, na które dokonywane są płatności z tytułu 
Wierzytelności wchodzących w skład Zbioru. 

2. Emitent będzie publikował w ciągu 14 dni od zakończenia każdego miesiąca, raport dotyczący stanu 
Wierzytelności na ostatni dzień zakończonego miesiąca, obejmujący co najmniej: 

1. Łączną wartość nominalną Wierzytelności wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności; 
2. Wskazanie, czy istnieje Stan Niedoboru i wskazanie Kwoty Niedoboru (wraz z informacją o sposobie i 

terminie, do którego Emitent jest zobowiązany do pokrycia Kwoty Niedoboru). 
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3. Na żądanie Administratora Zastawu Emitent jest zobowiązany przekazać Administratorowi Zastawu na 
każde jego żądanie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, raport w zakresie określonym w ust. 2 
wraz z dodatkowymi informacjami w zakresie: 

1. Wykazu Wierzytelności wchodzących w skład Zbioru, poprzez wskazanie Dłużnika, Faktoranta, 
wartości nominalnej wierzytelności oraz daty jej wymagalności, daty jej nabycia przez Emitenta, 
oraz w numeru i daty faktury, a także innych danych pozwalających zidentyfikować 
Wierzytelność, w taki sposób, w jaki Wierzytelności te identyfikowane są w załącznikach do 
umów faktoringowych i w dokumentach cesji. Wierzytelności powinny być uszeregowane według 
ich przynależności do poszczególnych grup Wierzytelności zdefiniowanych w § 1; 

2. Wykazu postępowań sądowych, zabezpieczających oraz egzekucyjnych dotyczących 
Wierzytelności wchodzących w skład Zbioru ze wskazaniem Sądu, stron, sygnatury sprawy i 
zwięzłego opisu sprawy; 

3. Wykazu Wierzytelności wymagalnych, które nie zostały spłacone w całości lub w części 

oraz z kopiami Dokumentów dotyczących Wierzytelności. Obowiązek ten nie dotyczy przypadku, gdy 
Emitent dokonuje wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z Warunkami Emisji. 

4. Raporty wskazane w ust. 2 i 3 nie stanowią listy zbioru praw wchodzących w skład zbioru w rozumieniu 
Katalogu Sposobu Opisu Przedmiotu Zastawu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia 
rejestru zastawów (Dz.U.1997.134.893), a mają na celu wyłącznie ułatwienie Administratorowi Zastawu 
dokonywanie badania stanu Zbioru Wierzytelności jako Przedmiotu Zastawu. Brak wskazania oznaczonej 
Wierzytelności w raporcie nie powoduje, że Wierzytelność ta nie wchodzi w skład Zbioru.  

5. Przekazywanie Dokumentów dotyczących Wierzytelności i raportów wskazanych w ust. 1, 2 i 3 będzie 
następowało drogą elektroniczną (poczta elektroniczna). Jednakże Administrator Zastawu może 
każdorazowo wezwać Emitenta do przekazania raportu w formie pisemnej. 

6. Postanowienia niniejszej Umowy nie naruszają przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych spółek 
publicznych. W szczególności Emitent może wstrzymać się z przekazaniem informacji lub dokumentu, 
którego przekazanie jest wymagane niniejszą umową, w przypadku, gdy informacja ta lub dokument objęte 
są obowiązkiem informacyjnym lub stanowią informacje poufną w rozumieniu właściwych przepisów – do 
czasu podania do publicznej wiadomości tej informacji lub dokumentu przez Emitenta we właściwym trybie. 
Jednakże w przypadku opóźnienia z podaniem do publicznej wiadomości takiej informacji lub dokumentu 
przez Emitenta, nie przekazanie tej informacji lub dokumentu Administratorowi Zastawu stanowi 
naruszenie niniejszej Umowy. W takim to przypadku Emitent popada w opóźnienie z wykonaniem 
obowiązku względem Administratora Zastawu w momencie, w którym zgodnie z prawem oznaczona 
informacja lub dokument powinny być najpóźniej podane do publicznej wiadomości. Postanowienia te 
stosuje się odpowiednio do sytuacji, gdy Emitent w sposób zgody z prawem skorzystał z możliwości 
opóźnienia w podaniu do publicznej wiadomości oznaczonej informacji lub dokumentu – w takim to 
przypadku, naruszenie niniejszej Umowy następuje w momencie, gdy Emitent nie podał oznaczonej 
informacji lub dokumentu do publicznej wiadomości pomimo upływu odroczonego terminu przewidzianego 
na ich podanie.  

7. Niezależnie od postanowień powyższych, Administrator Zastawu może w pisemnym zawiadomieniu żądać 
od Emitenta zabezpieczenia roszczeń zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o zastawie rejestrowym przez 
przeprowadzenie spisu z natury Wierzytelności wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności, w sposób 
obejmujący dane wskazane w ust. 2 i 3. 

8. Administrator Zastawu zachowa informacje przekazane na mocy niniejszego paragrafu w poufności. 
Zobowiązanie to nie wyłącza ujawnienia tych informacji w całości lub w części doradcom Administratora 
Zastawu pod warunkiem, że doradcy ci będą zobowiązania do zachowania jej w poufności (przy czym 
Administrator Zastawu odpowiada za wykonanie tego zobowiązania przez doradców), a także nie wyłącza 
ich ujawnienia w ramach wymaganych dokumentów sporządzanych w związku z emisją Obligacji lub 
wprowadzaniem ich do zorganizowanego systemu obrotu, a także w przypadku, gdy ich ujawnienie 
wymagane jest przez przepisy prawa lub przez właściwy sąd lub inny organ władzy publicznej w ramach 
przewidzianych prawem procedur. Zobowiązanie to nie wyłącza również ujawnienia niniejszych informacji 
w ramach postępowania sądowego pomiędzy Stronami. 
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§ 6. Dodatkowe zobowiązania 

1. Emitent zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań z zachowaniem najwyższej staranności, aby pozyskiwać 
nowych klientów jako Faktorantów, zawierać kolejne umowy faktoringu oraz umowy pożyczki oraz nabywać 
w drodze cesji od Faktorantów kolejne Wierzytelności względem Dłużników.  

2. Emitent zobowiązany jest przekazać Administratorowi Zastawu bezzwłocznie, także za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, wszelkie pisma otrzymane z Sądu dotyczące Zastawu Rejestrowego lub treści wpisu 
w rejestrze zastawów dotyczącego Zastawu Rejestrowego, a także wszelkie pisma i wnioski, które Emitent 
składa do sądu rejestrowego w związku z Zastawem Rejestrowym lub wpisem Zastawu Rejestrowego.  

3. W przypadku, gdy do Zbioru wchodzą Wierzytelności nie spełniające Warunku Minimalnego wskazanego w 
§ 1 pkt 17 lit. e), Emitent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Administratora Zastawu o 
wszelkich roszczeniach osób trzecich lub organów władzy publicznej dotyczących Zbioru lub Wierzytelności, 
a także o wszelkich czynnościach dokonywanych względem Zbioru lub Wierzytelności przez jakiekolwiek 
osoby trzecie, organy władzy publicznej lub komorników lub inne organy egzekucyjne, oraz o wszelkich 
postępowaniach sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych, administracyjnych, podatkowych lub 
innych, które mogą prowadzić do zajęcia, obciążenia, zbycia lub przejęcia Zbioru lub Wierzytelności, lub 
w jakikolwiek inny sposób mieć wpływ na ten Zbiór lub Wierzytelności. Emitent w szczególności zawiadomi 
bezzwłocznie Administratora Zastawu o zajęciu, obciążeniu, przejęciu lub jakiejkolwiek innej czynności lub 
okoliczności mającej lub mogącej mieć wpływ na Zbiór lub Wierzytelności. 

4. Emitent niezwłocznie zawiadomi Administratora Zastawu, że zaistniał Stan Niedoboru. Emitent zawiadomi 
również bezzwłocznie Administratora Zastawu, jeśli według rozsądnej oceny sytuacji prawnej i 
ekonomicznej Emitenta można przewidywać, że zaistnieje Stan Niedoboru. Emitent w zawiadomieniu, 
wskazuje, na jakich okolicznościach Emitent opiera takie przewidywania.  

5. Emitent zawiadomi bezzwłocznie Administratora Zastawu, jeżeli zaistnieje jakiekolwiek istotne zdarzenie, 
które dotyczy Zbioru Wierzytelności jako całości lub które może spowodować lub spowodowało istotne 
uszczuplenie wartości Przedmiotu Zastawu.  

6. Emitent zawiadomi bezzwłocznie Administratora Zastawu, w przypadku zaistnienia chociażby tylko 
możliwości, że Emitent nie spłaci w terminie jakiejkolwiek części lub całości zobowiązań z tytułu Obligacji. 
Emitent zawiadomi Administratora Zastawu o okoliczności wskazanej w zdaniu pierwszym nawet w sytuacji, 
gdy Emitent przewiduje, że uda mu się jednak spłacić zobowiązania z tytułu Obligacji w krótkim czasie po 
upływie terminu wymagalności. 

7. Jeżeli Sąd odmówi z jakiejkolwiek przyczyny dokonania wpisu Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów, 
lub nastąpi wykreślenie lub zmiana, lub zagrożenie wykreśleniem lub zmianą, wpisu Zastawu Rejestrowego 
przed wygaśnięciem tego Zastawu na skutek zaspokojenia wszystkich zabezpieczonych tym Zastawem 
wierzytelności, wówczas to Emitent będzie zobowiązany do zawarcia z Administratorem Zastawu, na 
żądanie Administratora Zastawu, nowej umowy zastawu rejestrowego lub dokonania zmiany niniejszej 
Umowy, w taki sposób, aby zawierała ona warunki zasadniczo zgodne z warunkami określonymi w niniejszej 
umowie i jednocześnie umożliwiała odpowiednio wpisanie Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów lub 
zachowanie wpisu w tym rejestrze. 

 

§ 7. Rachunek Powierniczy 

1. Strony oraz Alior Bank S.A. („Bank”) zawarły umowę rachunku powierniczego (umowa z dnia 26 lutego 2018 
r.), określającą zasady powierzania przez Emitenta Administratorowi Zastawu jako powiernikowi środków 
pieniężnych, które będą gromadzone na rachunku powierniczym („Rachunek Powierniczy”). Środki 
pieniężne będą powierzane Administratorowi Zastawu jako powiernikowi w ten sposób, że Emitent będzie 
wpłacał na Rachunek Powierniczy kwoty Dodatkowego Zabezpieczenia, o której mowa w § 9. 

2. Umowa Rachunku Powierniczego zawarta z bankiem określa następujące warunki wypłaty środków 
pieniężnych wpłaconych na Rachunek Powierniczy Administratorowi Zastawu oraz realizacji dyspozycji 
Administratora Zastawu w zakresie wykorzystania tych środków: 

1) Administrator Zastawu będzie mógł według swego wyboru polecić przelew środków pieniężnych 
zgromadzonych na Rachunku Powierniczym na inny rachunek Administratora Zastawu lub polecić 
wypłatę ich w całości lub w części w gotówce (wypłata środków Administratorowi Zastawu) lub polecić 
ich przelew w całości lub w części na rzecz dowolnego innego podmiotu lub podmiotów wskazanego 
przez Administratora Zastawu (dyspozycja w zakresie wykorzystania środków), z zastrzeżeniem pkt 4) 
– w przypadku, gdy: 
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a) nie wcześniej niż w terminie pierwszej płatności odsetek od Obligacji ustalonym zgodnie z 
Warunkami Emisji Administrator Zastawu złoży bankowi prowadzącemu Rachunek Powierniczy 
oświadczenie na piśmie, iż zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji nie zostały spłacone w całości 
lub w części; 

b) zostanie ogłoszona upadłość Emitenta, chociażby na mocy nieprawomocnego postanowienia 
sądu, lub Emitent złoży w sądzie oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego; 

c) Administrator Zastawu złoży bankowi prowadzącemu Rachunek Powierniczy oświadczenie na 
piśmie, że doszło do zmiany administratora zastawu. 

2) Administrator Zastawu będzie mógł polecić przelew środków pieniężnych zgromadzonych na 
Rachunku Powierniczym na rzecz Emitenta w każdym czasie; 

3) Administrator Zastawu będzie mógł w każdym czasie polecić przelew środków zgromadzonych na 
Rachunku Powierniczym w całości lub w części na rzecz dowolnego podmiotu, w tym Administratora 
Zastawu lub Emitenta; 

4) Wszelkie dyspozycje Administratora Zastawu w zakresie wykorzystania środków zgromadzonych na 
Rachunku Powierniczym będą realizowane w ramach pełnienia przez niego funkcji Administratora 
Zastawu, zgodnie z umową zawartą w dniu 2 października 2017 r. pomiędzy Emitentem a 
Administratorem Zastawu. 

5) Administrator Zastawu będzie mógł w każdym czasie polecić przelew środków zgromadzonych na 
Rachunku Powierniczym w całości lub w części na rzecz dowolnego podmiotu, w tym Administratora 
Zastawu lub Emitenta, w celu sfinansowania nabycia wierzytelności faktoringowych spełniających 
Warunki Minimalne. 

3. Administrator Zastawu zobowiązuje się, że w przypadku, gdy zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji 
zostaną spłacone w całości, Administrator Zastawu poleci dokonanie przelewu środków zgromadzonych na 
Rachunku Powierniczym na rzecz Emitenta (zwrot powierzonych środków). Jednakże Administrator Zastawu 
nie będzie zobowiązany do zwrotu środków zgromadzonych na Rachunku Powierniczym, dopóki Emitent 
nie przekaże Administratorowi Zastawu wyciągu z rachunku bankowego Emitenta potwierdzającego, że 
Emitent dokonał spłaty w całości swoich zobowiązań z tytułu Obligacji, oraz pisemnego oświadczenia 
wszystkich członków Zarządu Emitenta, że Emitent dokonał spłaty w całości swoich zobowiązań z tytułu 
Obligacji. 

4. W przypadku nie spłacenia przez Emitenta w terminie zobowiązań z tytułu Obligacji w całości lub w części, 
Administrator Zastawu będzie mógł według swego wyboru w całości lub w części polecić wypłatę środków 
zgromadzonych na Rachunku Powierniczym (w tym przelanie ich na inny rachunek Administratora Zastawu) 
lub zadysponować tymi środkami poprzez przelanie ich na rzecz dowolnego innego podmiotu lub 
podmiotów wskazanych przez Administratora Zastawu zgodnie z ust. 2 pkt 1). Środki te wraz z odsetkami 
zostaną wykorzystane na bezpośrednią spłatę zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji. 

5. Bank prowadzący Rachunek Powierniczy nie będzie upoważniony ani zobowiązany do badania, czy treść 
umowy Rachunku Powierniczego jest zgodna z treścią niniejszej Umowy, ani też do badania, czy polecenia 
Administratora Zastawu dotyczące dysponowania środkami zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym są 
zgodne z niniejszą Umową, ani też do badania zgodności z prawdą oświadczeń Administratora Zastawu i 
zasadności dokonywanych przez Administratora Zastawu dyspozycji dotyczących środków zgromadzonych 
na Rachunku Powierniczym. 

6. Koszty utrzymywania Rachunku Powierniczego ponosi Emitent. Emitent wypłaci z góry, w terminie 4 
(czterech) dni od wezwania, Administratorowi Zastawu kwoty na pokrycie prowizji oraz opłat bankowych 
związanych z założeniem i utrzymywaniem Rachunku Powierniczego. 

7. Administrator Zastawu nie jest zobowiązany do zastrzeżenia w umowie Rachunku Powierniczego 
jakichkolwiek odsetek od środków zgromadzonych na tym Rachunku, ani też do zapewnienia aby odsetki te 
w przypadku ich zastrzeżenia były chociażby w średniej wysokości możliwej do uzyskania na rynku z 
rachunków bankowych tego rodzaju.  

8. Odsetki wskazane w ust. 7, w przypadku ich naliczenia na Rachunku Powierniczym, zostaną zwrócone 
Emitentowi nie wcześniej niż w momencie zwrotu środków zgromadzonych na tym Rachunku i tylko w 
przypadku, gdy Emitent w całości wykona zobowiązania z tytułu Obligacji. 

9. W przypadku nagromadzenia jakichkolwiek odsetek na Rachunku Powierniczym, odsetki te będą wypłacane 
na zasadach wskazanych w ust. 2-4 oraz ust. 8 niniejszego paragrafu. 
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§ 8. Spłata Wierzytelności wchodzących w skład Zbioru  

Emitent jest upoważniony do samodzielnego odbioru oraz samodzielnego dochodzenia świadczeń z tytułu 
Wierzytelności od Dłużników lub Faktorantów. 

 

§ 9. Dodatkowe Zabezpieczenie 

1. Emitent zobowiązuje się niniejszym wobec Administratora Zastawu, że wpłaci na Rachunek Powierniczy 
kwoty wskazane w ust. 2 w terminie 14 (czternastu) dni od wezwania przez Administratora Zastawu 
(przelew środków pieniężnych na zabezpieczenie). 

2.  Administrator Zastawu wezwie każdorazowo Emitenta do zapłaty kwot wskazanych w pkt 1)-5) niniejszego 
ustępu w przypadku ziszczenia się chociażby jednego z następujących warunków: 

1) powstanie Stan Niedoboru – wówczas to Emitent zapłaci kwotę X obliczoną według następującego 
wzoru: 

X = KN – 62,5% WRDS, gdzie: 

KN – Kwota Niedoboru 

WRDS – wartość nominalna Wierzytelności Rezerwowych Drugiego Stopnia, które weszły  

w skład Zbioru na skutek powstania Stanu Niedoboru. 

2) raport przewidziany niniejszą Umową złożony przez Emitenta będzie wskazywał Stan Niedoboru, 
nawet w przypadku, gdy w rzeczywistości nie ma Stanu Niedoboru – Wówczas to Emitent zapłaci 
kwotę X, o której mowa w pkt. 1) przyjmując jako Kwotę Niedoboru, wartości wskazane w raporcie; 

3) raport zawiera treści niezgodne z prawdą lub nie ujawnia wszystkich Wierzytelności wchodzących w 
skład Zbioru lub innych danych wymaganych zgodnie z niniejszą Umową – wówczas to Emitent zapłaci 
kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych; 

4) nastąpi niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Emitenta w całości lub w części zobowiązań 
wynikających z Obligacji – wówczas to Emitent zapłaci kwotę równą niezapłaconej przez Emitenta 
kwoty z tytułu Obligacji. W takim przypadku Administrator Zastawu będzie mógł kierować względem 
Emitenta roszczenie pieniężne o zapłatę kwoty X niezależnie od wykonania lub niewykonania przez 
Administratora Zastawu prawa do zaspokojenia z Przedmiotu Zastawu w jakimkolwiek trybie; 

5) nastąpi naruszenie § 11 niniejszej Umowy – wówczas to Emitent zapłaci kwotę równą łącznej wartości 
nominalnej Wierzytelności, co do których doszło do naruszenia § 11. Postanowienie to nie wyłącza 
uprawnień Administratora Zastawu wynikających z przepisów prawa.  

3. Administrator Zastawu uprawniony jest do samodzielnej oceny, czy zaszła którakolwiek z okoliczności 
wskazanych w ust. 2. 

4. Kwoty wskazane w ust. 2 podlegają kumulacji, w przypadku gdy zaistnieje więcej niż jedna okoliczność 
wskazana w ust. 2. 

5. Ustanie Stanu Niedoboru powoduje obowiązek zwrotu środków wpłaconych na Rachunek Powierniczy 
tytułem Stanu Niedoboru.  

§ 10. Weksel 

Emitent wystawi 3 (trzy) weksle własne in blanco, nie na zlecenie, na podstawie którego Administrator Zastawu 
będzie mógł dochodzić od Emitenta zapłaty kwot tytułem Dodatkowego Zabezpieczenia w celu zaspokojenia 
roszczeń związanych z Obligacjami. Deklaracja wekslowa stanowi osobny dokument. 

§ 11. Zakaz rozporządzania i innych czynności 

1. Emitent zobowiązuje się, że przed wygaśnięciem Zastawu Rejestrowego nie dokona ani zbycia, ani 
obciążenia Zbioru jako całości, ani też poszczególnych Wierzytelności wchodzących w skład tego Zbioru.  

2. Emitent zobowiązuje się również, że w zakresie wskazanym w zdaniu drugim, nie zrzeknie się w całości ani 
w części, w tym nie zrzeknie się roszczenia w toku procesu, żadnej Wierzytelności wchodzącej w skład 
Zbioru, ani nie dokona zwolnienia z długu w całości lub w części dłużnika Wierzytelności wchodzącej w skład 
tego Zbioru, ani też nie dokona odroczenia płatności takiej Wierzytelności na okres dłuższy niż 120 dni bez 
wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody Administratora Zastawu. Ograniczenie wskazane w zdaniu pierwszym 
dotyczy sytuacji, gdy wartość nominalna jednostkowej Wierzytelności wchodzącej w skład Zbioru 
przekracza kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) lub gdy czynność wskazana w zdaniu pierwszym 
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spowoduje, że łączna wartość nominalna Wierzytelności wchodzących w skład Zbioru, co do których 
dokonano jakiejkolwiek czynności wskazanej w zdaniu pierwszym w przeciągu sześciu miesięcy licząc wstecz 
od dnia dokonania danej czynności, przekroczy kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych). 

3. W każdym przypadku odroczenia płatności, na potrzeby ustalenia spełnienia przez Wierzytelność Warunku 
Minimalnego określonego w § 1 pkt 17) lit. e), fakt wymagalności oraz termin 45 dni od wymagalności liczy 
się od pierwotnej daty wymagalności Wierzytelności.  

4. Emitent może jednak zbyć oznaczone Wierzytelności wchodzące w skład Zbioru za uprzednią pisemną zgodą 
Administratora Zastawu. 

§ 12. Zaspokojenie zabezpieczonej wierzytelności 

1. Jeżeli termin wykonania przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji upłynie bezskutecznie, 
Administrator Zastawu może według swojego wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z Przedmiotu 
Zastawu: 

1) w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, 

2) w drodze sprzedaży poprzez przetarg publiczny, prowadzony przez komornika lub notariusza, 

3) w drodze przejęcia na własność Zbioru Wierzytelności jako Przedmiotu Zastawu, przyjmując jako 
Wartość Przedmiotu Zastawu kwotę wskazaną w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Jeśli Administrator Zastawu sprzeda Przedmiot Zastawu i otrzyma kwotę ze sprzedaży, to zaliczy ją na poczet 
spłaty zobowiązań Emitenta, po odliczeniu uzasadnionych i odpowiadających stawkom rynkowym kosztów 
związanych z wyceną i sprzedażą Przedmiotu Zastawu. 

3. Wartość Przedmiotu Zastawu oraz skład Zbioru ustala się według stanu na Dzień Zamrożenia Zbioru, 
zdefiniowanego w ust. 5. Wartość Przedmiotu Zastawu przyjęta na potrzeby przejęcia Przedmiotu Zastawu 
wynosi 66% (sześćdziesiąt sześć procent) łącznej wartości Wierzytelności wchodzących w skład Zbioru, przy 
czym wartość Wierzytelności wchodzących w skład Zbioru ustala się na poniższych zasadach: 

1) wartość Wierzytelności Podstawowej oraz Wierzytelności Rezerwowej Pierwszego Stopnia oraz 
Wierzytelności Rezerwowej Drugiego Stopnia jest równa jej wartości nominalnej z zastrzeżeniem 
punktu 2)-8); 

2) wartość nieubezpieczonej lub niezabezpieczonej Wierzytelności, w odniesieniu do której nastąpiło 
ogłoszenie upadłości, chociażby nieprawomocnie, Faktoranta oraz Dłużnika, a w przypadku 
Wierzytelności wynikających z umowy pożyczki Dłużnika, wynosi 0 (zero); 

3) wartość nieubezpieczonej lub niezabezpieczonej Wierzytelności, w odniesieniu do której nastąpiło 
ogłoszenie upadłości, chociażby nieprawomocnie, Faktoranta albo Dłużnika, wynosi 50% 
(pięćdziesiąt procent) jej wartości nominalnej; 

4) wartość nieubezpieczonej lub niezabezpieczonej Wierzytelności, w odniesieniu do której Faktorant 
albo Dłużnik, a w przypadku Wierzytelności wynikających z umowy pożyczki Dłużnik, złożył do sądu 
oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, wynosi 75% (siedemdziesiąt pięć procent) jej 
wartości nominalnej; 

5) wartość nieubezpieczonej lub niezabezpieczonej Wierzytelności, w odniesieniu do której Faktorant 
oraz Dłużnik złożył do sądu oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, wynosi 50% 
(pięćdziesiąt procent) jej wartości nominalnej; 

6) wartość Wierzytelności, która została zasadnie zakwestionowana na piśmie przez Faktoranta oraz 
Dłużnika, a w przypadku Wierzytelności wynikających z umowy pożyczki przez Dłużnika, (co 
obejmuje także złożenie oświadczenia o potrąceniu lub podniesienie zarzutu potrącenia), wynosi 0 
(zero) w zakresie zakwestionowanej kwoty; 

7) wartość Wierzytelności, która została zasadnie zakwestionowana na piśmie przez Faktoranta albo 
Dłużnika (co obejmuje także złożenie oświadczenia o potrąceniu lub podniesienie zarzutu 
potrącenia), wynosi 50% (pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej Wierzytelności w zakresie 
zakwestionowanej kwoty; 

8) niezależnie od pozostałych podstaw ustalania wartości Wierzytelności, wartość każdej 
nieubezpieczonej lub niezabezpieczonej Wierzytelności ulega redukcji w związku z przekroczeniem 
terminu jej wymagalności w ten sposób, że: 

a) począwszy od 46 (czterdziestego szóstego) dnia po upływie terminu wymagalności, każde rozpoczęte 
kolejne 30 (trzydzieści) dni opóźnienia powodują każdorazowo redukcję wartości Wierzytelności o 
3% (trzy procent) wartości nominalnej tej Wierzytelności; 
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b) począwszy od 106 (sto szóstego) dnia opóźnienia, każde rozpoczęte kolejne 30 (trzydzieści) dni 
opóźnienia powodują każdorazowo redukcję wartości Wierzytelności o 4% (cztery procent) wartości 
nominalnej tej Wierzytelności. 

9) Na potrzeby obliczania wartości Przedmiotu Zastawu na potrzeby przejęcia, pomija się w całości 
Wierzytelności Regresowe oraz Wierzytelności Rozliczeniowe. 

4. Podstawy obliczania wartości Wierzytelności zgodnie z ust. 3 pkt 1)-8) ulegają kumulacji (za wyjątkiem 
przesłanek, które się wykluczają zgodnie z ich treścią i zgodnie z definicjami przyjętymi w niniejszej 
Umowie), w ten sposób, że: 

1) jeżeli zachodzi jedna z przesłanek wskazanych w ust. 3 ppkt 2)-8), to zamiast wartości nominalnej 
Wierzytelności, podstawą ustalenia wartości jest wartość nominalna Wierzytelności po dokonaniu 
redukcji w związku z przekroczeniem terminu wymagalności zgodnie z ust. 3 pkt 8); 

2) jeżeli zachodzi więcej niż jedna przesłanka wskazana w ust. 3 ppkt 2)-8), to dokonuje się obliczenia 
wartości Wierzytelności dokonując po kolei uwzględnienia przesłanek począwszy od ust. 3 pkt 2) a 
skończywszy na pkt 7), przy czym za podstawę pierwszego ustalenia wartości bierze się wartość 
nominalną Wierzytelności po uwzględnieniu redukcji zgodnie z ust. 3 pkt 8), a następnie przy obliczaniu 
wartości na podstawie kolejnych skumulowanych przesłanek za podstawę obliczania wartości zamiast 
wartości nominalnej bierze się wartość ustaloną na podstawie poprzedniej przesłanki.  

5. Administrator Zastawu może w drodze swojego jednostronnego oświadczenia względem Emitenta ustalić 
dzień, według którego ustala się wartość Przedmiotu Zastawu na potrzeby przejęcia, wartość szacunkową 
na potrzeby sprzedaży w drodze przetargu oraz skład Zbioru na potrzeby przejęcia Zbioru lub sprzedaży w 
drodze przetargu („Dzień Zamrożenia Zbioru”). Dzień Zamrożenia Zbioru może być ustalony jako wybrany 
dzień w okresie począwszy włącznie od dnia wymagalności zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji, które 
nie zostały spłacone, aż do włącznie dnia dokonania przejęcia Zbioru lub do dnia przetargu. Jeśli 
Administrator Zastawu nie złoży takiego oświadczenia do dnia przejęcia lub do dnia przetargu, wówczas to 
za Dzień Zamrożenia Zbioru przyjmuje się dzień wymagalności zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji, które 
nie zostały spłacone. 

6. W przypadku, gdy po Dniu Zamrożenia Zbioru Dłużnik lub Faktorant dokona na rzecz Emitenta spłaty z tytułu 
jakiejkolwiek Wierzytelności wchodzącej w skład Zbioru w Dniu Zamrożenia Zbioru, wówczas Emitent 
powiadomi o tym niezwłocznie Administratora Zastawu i bez wezwania zobowiązany będzie do zapłaty na 
rzecz Administratora Zastawu kwoty uiszczonej na rzecz Emitenta tytułem spłaty tej Wierzytelności. W 
takim przypadku kwotę tę zalicza się na poczet roszczeń Obligatariuszy oraz Administratora Zastawu. Jeżeli 
jednak Emitent nie przekazał tych środków w całości Administratorowi Zastawu w terminie 4 (czterech) dni 
od dnia ich uzyskania przez Emitenta, wówczas to: 

a. Do Zbioru w sposób automatyczny wchodzą Wierzytelności celem uzupełnienia Zbioru, na takich 
zasadach i w takiej kolejności jak Wierzytelności Podstawowe oraz Wierzytelności Rezerwowe w 
normalnym toku obowiązywania Zastawu Rejestrowego oraz w takiej liczbie, aby pokryć kwotę 
środków pieniężnych nie przekazanych przez Emitenta Administratorowi Zastawu, przy przyjęciu 
wartości Wierzytelności według zasad ustalania wartości Zbioru określonych w ust. 3 i 4. Emitent 
przekaże Administratorowi Zastawu niezwłocznie zestawienie tych Wierzytelności oraz wszystkie 
Dokumenty dotyczące Wierzytelności. 

b. Wierzytelności wskazane w pkt 1) wchodzą do Zbioru ze skutkiem wstecznym, to jest przyjmuje się, że 
Wierzytelności wskazane w pkt 1) wchodziły do Zbioru w Dniu Zamrożenia Zbioru, jednakże cechy tych 
Wierzytelności na potrzeby ustalenia ich wartości ustala się na dzień ich nabycia przez Emitenta jako 
Faktora. 

c. Administrator Zastawu może jednak dochodzić zapłaty kwoty środków nie przekazanych 
Administratorowi Zastawu przez Emitenta. 

7. W przypadku niewykonania zobowiązania z tytułu Obligacji przez Emitenta, Emitent nawet bez wezwania 
przekaże nie później w terminie niż 10 (dziesięć) dni roboczych (tj. bez sobót, niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy) od dnia wymagalności zobowiązań z tytułu Obligacji Administratorowi Zastawu 
zestawienie Wierzytelności wchodzących w skład Zbioru oraz zestawienie wszystkich Dokumentów 
dotyczących Wierzytelności, wraz ze wskazaniem, czy Emitent posiada oryginały Dokumentów, oraz 
wskazaniem, gdzie i w czyim posiadaniu znajdują się oryginały Dokumentów – a wszystko to według stanu 
na dzień wymagalności zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji, które nie zostały spłacone. Emitent na 
wezwanie Administratora Zastawu przekaże nie później niż w terminie 15 (piętnaście) dni roboczych (tj. bez 
sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia wymagalności zobowiązań z tytułu Obligacji na 
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własny koszt oryginały wszystkich Dokumentów dotyczących Wierzytelności do miejsca wskazanego przez 
Administratora Zastawu w zakresie, w jakim Emitent posiada oryginały, a w pozostałym zakresie przekaże 
posiadane kopie. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wskazanego w 
zdaniu pierwszym lub drugim, Emitent zapłaci Administratorowi Zastawu karę umowną w wysokości równej 
wartości nominalnej Wierzytelności, której dotyczył dany dokument – jednak nie więcej niż 50.000 zł 
(pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy dokument. Administrator Zastawu może dochodzić na zasadach 
ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. W przypadku, gdyby przekazanie 
oryginałów Dokumentów nie było możliwe ze względów prawnych, Emitent bezzwłocznie przekaże 
Administratorowi Zastawu kopie takich dokumentów potwierdzone za zgodność przez Emitenta, a 
następnie bezzwłocznie przekaże Administratorowi Zastawu kopie poświadczone notarialnie na koszt 
Emitenta. Kara umowna nie będzie należna w sytuacji, w której Wierzytelność, której brak dokumentu 
dotyczył została zapłacona lub w innej formie spieniężona, jednakże żądanie zapłaty kary umownej nie jest 
uzależnione od podjęcia przez Administratora Zastawu uprzedniej próby windykowania lub spieniężenia w 
innej formie takiej Wierzytelności. Środki otrzymane przez Administratora Zastawu z tytułu kary umownej 
traktuje się jako środki pochodzące z zaspokojenia z Zastawu Rejestrowego, w związku z czym zostaną 
przeznaczone na zaspokojenie wierzytelności Obligatariuszy. 

8. W przypadku ustalenia przez Administratora Zastawu innego Dnia Zamrożenia Zbioru, aniżeli dzień 
wymagalności zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji, które nie zostały spłacone, Emitent na wezwanie 
Administratora Zastawu dodatkowo wykona wszystkie obowiązki wskazane w ust. 7 z uwzględnieniem 
stanu Zbioru na Dzień Zamrożenia Zbioru ustalony przez Administratora Zastawu. W takim przypadku 
stosuje także postanowienia zawarte w ust. 7 dotyczące kary umownej i odszkodowania przewyższającego 
wysokość kary umownej.  

9. Niezależnie od innych praw Administratora Zastawu związanych z nie wykonaniem przez Emitenta 
obowiązków związanych z przekazaniem zestawienia Wierzytelności, zestawienia Dokumentów oraz 
przekazaniem samych Dokumentów, Administrator Zastawu może dodatkowo ustalić, że Dzień Zamrożenia 
Zbioru przypada na dzień, na który Administrator Zastawu otrzymał ostatnie zestawienie Wierzytelności lub 
Dokumentów dotyczących Wierzytelności. W takim przypadku stosuje się także postanowienia ust. 6 oraz 
odpowiednio ust. 7. Administrator Zastawu może ponadto w takim przypadku zmienić ustalenie dotyczące 
Dnia Zamrożenia Zbioru na dzień późniejszy. 

10. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Emitent udzieli Administratorowi Zastawu nieodwołalnego 
pełnomocnictwa do zawiadomienia Dłużników oraz Faktorantów o dokonanym przejęciu Zbioru 
Wierzytelności, jako Przedmiotu Zastawu lub o dokonanej sprzedaży Zbioru przez przetarg publiczny. Strony 
oświadczają, że przyczyna uzasadniająca zrzeczenie się odwołania wskazanego pełnomocnictwa przez 
Emitenta wynika ze stosunku prawnego zastawu rejestrowego ustanowionego niniejszą Umową. 

11. Strony ustalają następujące zasady przeprowadzania sprzedaży w drodze przetargu publicznego 
wskazanego w ust. 1 pkt 2): 

(i) Przetarg przeprowadza się w Katowicach, Bielsku Białej lub w Krakowie, według wyboru 
Administratora Zastawu; 

(ii) Wartość szacunkowa jest równa łącznej wartości nominalnej Wierzytelności wchodzących w skład 
Zbioru bez uwzględnienia Wierzytelności Regresowych i Wierzytelności Rozliczeniowych; 

(iii) Cena wywoławcza wynosi 66% (sześćdziesiąt sześć procent) wartości szacunkowej; 

(iv) W ogłoszeniu o przetargu można określić miejsce i czas, w którym można przeglądać Dokumenty 
dotyczące Wierzytelności.  

 

§ 13. Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich czynnościach, przeszkodach i innych 
okolicznościach mających wpływ na realizację niniejszej Umowy.  

2. Strony zachowają treść niniejszej Umowy w poufności. Zobowiązanie to nie wyłącza ujawnienia w całości 
lub w części treści tej Umowy doradcom Stron pod warunkiem, że doradcy ci będą zobowiązania do 
zachowania jej w poufności, a także nie wyłącza ujawnienia jej w ramach wymaganych dokumentów 
sporządzanych w związku z emisją Obligacji lub wprowadzaniem jej do zorganizowanego systemu obrotu, a 
także w przypadku, gdy ujawnienie jej wymagane jest przez przepisy prawa lub przez właściwy sąd lub inny 
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organ władzy publicznej w ramach przewidzianych prawem procedur. Zobowiązanie to nie wyłącza również 
ujawnienia treści niniejszej Umowy w ramach postępowania sądowego pomiędzy Stronami. 

3. Strony ustalają adresy wskazane na wstępie niniejszej Umowy dla celów związanych z niniejszą Umową 
(adresy dla doręczeń). Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach 
adresów dla doręczeń pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres za skuteczne.  

4. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie 
oświadczenia składane drugiej Stronie w związku z wykonaniem niniejszej umowy lub jej rozwiązaniem 
wymagają formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności.  

5. Niniejsza umowa została sporządzona w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 
Emitenta, dwa dla Administratora Zastawów oraz jeden dla Sądu Rejestrowego. 

 

PODPISY STRON: 

W imieniu Administratora Zastawu: W imieniu Emitenta: 
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6. ZAŁĄCZNIK. UMOWA ADMINISTRATORA ZASTAWU 
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7. ZAŁĄCZNIK. DEFINICJE I SKRÓTY 

Administrator Zastawu, 
Administrator Zabezpieczeń 

Kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w 
Krakowie 

ASO Alternatywny System Obrotu, platforma transakcyjna w ramach rynku Catalyst 

Dom Maklerski BDM S.A. Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 
Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008665 

BondSpot S.A. spółka akcyjna prowadząca polski rynek pozagiełdowy w zakresie hurtowego 
obrotu dłużnymi papierami wartościowymi 

Catalyst rynek obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzony na platformach 
transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot 
S.A. 

Biuro Maklerskie ALIOR 
BANK S.A. 

Alior Bank Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie i 
adresem: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 305178. 

Doradca Prawny Kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w 
Krakowie 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Dyrektywa 2003/71/WE Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 
2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną 
ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca 
dyrektywę 2001/34/WE (Dziennik Urzędowy L 345/64 z 31.12.2003 z późn. 
zm.) 

Dyrektywa 2017/593 dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2017/593 z dnia 7 kwietnia 2016 r. 
uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w 
odniesieniu do zabezpieczenia instrumentów finansowych i środków 
pieniężnych należących do klientów, zobowiązań w zakresie zarządzania 
produktami oraz zasad mających zastosowanie do oferowania lub 
przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź innych korzyści pieniężnych lub 
niepieniężnych, z późniejszymi zmianami 

Dzień Roboczy oznacza każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel w którym KDPW 
prowadzi normalną działalność operacyjną 

Emitent, Spółka, Pragma 
Faktoring,  

Pragma Faktoring Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

EUR, euro Euro – jednostka monetarna Unii Europejskiej 

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie 

Grupa Kapitałowa Pragma 
Faktoring, Grupa Pragma 
Faktoring, Grupa 
Kapitałowa Emitenta, 
Grupa Emitenta 

Pragma Faktoring Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wraz z jednostkami 
zależnymi 

Grupa Kapitałowa Pragma 
Inkaso, Grupa Pragma 
Inkaso, Grupa Kapitałowa 
Gwaranta, Grupa Gwaranta 

Pragma Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach wraz z 
jednostkami zależnymi 

Gwarant Pragma Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

Klient Detaliczny inwestor będący klientem detalicznym w rozumieniu art. 3 pkt. 39c Ustawy o 
Obrocie 

Klient Profesjonalny inwestor będący klientem profesjonalnym w rozumieniu art.3 pkt 39b Ustawy 
o Obrocie, w tym również Uprawniony Kontrahent 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_akcyjna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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Kodeks Spółek Handlowych, 
Ksh, KSH 

ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 
2017.1577 j.t. z późn.zm.) 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

MIFID II dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 
r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 
2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. UE L. z 2014 r., Nr 173, str. 349) 

MSR Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej i międzynarodowe 
standardy rachunkowości 

NBP Narodowy Bank Polski 

NWZ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Obligacje  obligacje zwykłe na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000 zł, 
oferowane w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji, na zasadach 
określonych w niniejszym Prospekcie. 

Oferta oznacza ofertę Obligacji przeprowadzaną wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej, na podstawie Prospektu zatwierdzonego przez KNF 

Obligatariusz osoba, na której rachunku papierów wartościowych jest zarejestrowana 
przynajmniej jedna Obligacja, lub inna osoba, jeżeli to wynika z właściwych 
przepisów prawa. Za Obligatariusza uważa się także osobę uprawnioną z 
Obligacji zapisanych na Rachunku Zbiorczym 

Okres Odsetkowy oznacza okres, za jaki naliczane są odsetki 

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018.800 j.t. z 
późn. zm.) 

Ostateczne Warunki Emisji  oznacza szczegółowe warunki emisji Obligacji danej serii zasadniczo zgodne ze 
wzorem stanowiącym Załącznik 8 do Prospektu 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 

Podsumowanie Prospektu  podsumowanie Prospektu Emisyjnego Podstawowego zamieszczone w 
Ostatecznych Warunkach Emisji każdej serii Obligacji 

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U.2017.679 t.j. z późn.zm.) 

Prawo Upadłościowe Ustawa z dnia 28 luty 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 2017.2344 j.t. z późn. 
zm.) 

Prawo Restrukturyzacyjne Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2017.1508 j.t. 
z późn. zm.) 

I Program Emisji Obligacji, I 
Program Emisji, I Program 

Program emisji Obligacji ustanowiony na podstawie uchwały o programie, w 
ramach którego emitowane są Obligacje 

Prospekt, Prospekt 
Emisyjny Podstawowy 

niniejszy Prospekt emisyjny podstawowy w rozumieniu Ustawy o ofercie 
publicznej, sporządzony w formie jednolitego dokumentu  

PLN, złoty, zł złoty polski 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta 

Regulamin GPW 
Regulamin Giełdy 

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 

Regulamin KDPW Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA 

Regulamin ASO Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu 

Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Pragma Faktoring Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Pragma Faktoring Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Katowicach 

Regulamin Walnego 
Zgromadzenia 

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Faktoring Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

Rozporządzenie Komisji 
809/2004, Rozporządzenie 
o Prospekcie 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia 
przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz 
rozpowszechniania reklam (Dziennik Urzędowy L 149/1 z dnia 30 kwietnia 
2004 r. z późn. zm.) 
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Rozporządzenie MAR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 
nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 
2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/2014) 

RP Rzeczpospolita Polska 

S.A. Spółka Akcyjna 

Spółka z o.o., sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Statut Statut spółki Pragma Faktoring Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

Szczegółowe Zasady 
Działania KDPW 

Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 
(stan prawny począwszy od 1 października 2016 r.) 

Szczegółowe Zasady Obrotu 
Giełdowego 

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP uchwalone Uchwałą 
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Nr 1038/2012 z dnia 17 
października 2012 r. z późniejszymi zmianami 

Unia Europejska, UE gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich 
utworzony na mocy Traktatu z Maastricht 

Uprawniony Kontrahent inwestor będący uprawnionym kontrahentem w rozumieniu art. 3 pkt 39d 
Ustawy o Obrocie 

Ustawa o biegłych 
rewidentach 

ustawa z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 
nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089) 

Ustawa Prawo ochrony 
środowiska  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o prawie ochrony środowiska  
(Dz. U.2018.799 j.t. z późn. zm.) 

Ustawa o Obligacjach  Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2018.483 t. j.) 

Ustawa o Obrocie 
Instrumentami 
Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. 
2017.1768 j.t. z późn. zm.) 

Ustawa o Ofercie, Ustawa o 
Ofercie Publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2018.512 j.t. z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku 
Dochodowym od Osób 
Fizycznych; U.p.d.o.f. 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U.2018.1509 t. z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku 
Dochodowym od Osób 
Prawnych; U.p.o.p. 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz. U.2018.1036 j.t. z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku od 
Czynności 
Cywilnoprawnych; U.p.c.c. 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych 
(Dz.U.2017.1150 j.t.) 

Ustawa o Podatku od 
Spadków i Darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn  
(Dz. U.2018.644 j.t. z późn. zm.) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2018.395 j.t. z 
późn. zm.) 

Ustawa o Zastawie Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze 
zastawów (Dz.U. 2018.2017 j.t.) 

Walne Zgromadzenie, WZ Walne Zgromadzenie Emitenta 

WIBOR (ang.) Warsaw Interbank Offered Rate – wysokość oprocentowania kredytów 
na polskim rynku międzybankowym, ustalone na fixingu i publikowane przez 
GPW Benchmark S.A. 

Warunki Minimalne warunki, które muszą zostać spełnione, aby wierzytelność wchodząca do 
Zbioru została skategoryzowana jako Wierzytelność Podstawowa, 
szczegółowo wskazane w pkt 2.3.1. Minimalnego Zakresu Informacji w 
Odniesieniu do Zabezpieczenia  

Wierzytelności 
Podstawowe 

wierzytelności spełniające warunki szczegółowo wskazane w pkt 2.3.1. 
Minimalnego Zakresu Informacji w Odniesieniu do Zabezpieczenia 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://portalwiedzy.onet.pl/74128,,,,traktat_z_maastricht,haslo.html
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Wierzytelności Rezerwowe 
Pierwszego Stopnia 

wierzytelności spełniające warunki szczegółowo wskazane w pkt 2.3.2. 
Minimalnego Zakresu Informacji w Odniesieniu do Zabezpieczenia 

Wierzytelności Rezerwowe 
Drugiego Stopnia 

wierzytelności spełniające warunki szczegółowo wskazane w pkt 2.3.3. 
Minimalnego Zakresu Informacji w Odniesieniu do Zabezpieczenia 

Wskaźnik Zadłużenia 
Emitenta 

Łączną wartość zadłużenia netto Emitenta, rozumianego jako suma: 
• salda zadłużenia z tytułu kredytów, obligacji (lub innych papierów 

dłużnych o charakterze podobnym do obligacji) pożyczek, leasingu 
finansowego,  

• salda zobowiązań handlowych dla których termin płatności wynosi 
więcej niż 180 (sto osiemdziesiąt dni),  

• salda zobowiązań wynikających z transakcji pochodnych, 
• salda zobowiązań pozabilansowych Emitenta, wynikające z 

udzielonego poręczenia, gwarancji, przystąpienia do długu lub 
przejęcia zobowiązań lub innego zabezpieczenia, ustanowione na rzecz 
podmiotów trzecich, z wyłączeniem podmiotów z Grupy Kapitałowej 
Emitenta, a niewykazane w bilansie Emitenta (do wyliczenia wartości 
danego zobowiązania pozabilansowego przyjmuje się mniejszą z 
wartości: maksymalną wartość udzielonego przez Emitenta poręczenia 
/ gwarancji / zabezpieczenia dot. danego zobowiązania podmiotu 
trzeciego lub całkowitą wartość zobowiązania podmiotu trzeciego, za 
które Emitent udzielił poręczenia / gwarancji / zabezpieczenia 
wyznaczoną na dzień ustalania ww. salda), 

pomniejszona o wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, do wartości 
kapitałów własnych Emitenta. Jeżeli Emitent sporządza jednostkowe i 
skonsolidowane sprawozdania finansowe, wartość wskaźnika obliczana jest 
wyłącznie na bazie danych skonsolidowanych, jeżeli Emitent nie sporządza 
sprawozdań skonsolidowanych, wartość wskaźnika obliczana jest na bazie 
danych jednostkowych. Wartość wskaźnika obliczana jest na podstawie 
ostatniego sporządzonego przez Emitenta raportu okresowego. 

Wskaźnik Zadłużenia 
Gwaranta 

Łączną wartość zadłużenia netto Gwaranta, rozumianego jako suma: 
• salda zadłużenia z tytułu kredytów, obligacji (lub innych papierów 

dłużnych o charakterze podobnym do obligacji) pożyczek, leasingu 
finansowego,  

• salda zobowiązań handlowych dla których termin płatności wynosi 
więcej niż 180 (sto osiemdziesiąt dni),  

• salda zobowiązań wynikających z transakcji pochodnych, 
• salda zobowiązań pozabilansowych Gwaranta, wynikające z 

udzielonego poręczenia, gwarancji, przystąpienia do długu lub 
przejęcia zobowiązań lub innego zabezpieczenia, ustanowione na rzecz 
podmiotów trzecich, z wyłączeniem podmiotów z Grupy Kapitałowej 
Gwaranta oraz podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta, a 
niewykazane w bilansie Gwaranta (do wyliczenia wartości danego 
zobowiązania pozabilansowego przyjmuje się mniejszą z wartości: 
maksymalną wartość udzielonego przez Gwaranta poręczenia / 
gwarancji / zabezpieczenia dot. danego zobowiązania podmiotu 
trzeciego lub całkowitą wartość zobowiązania podmiotu trzeciego, za 
które Gwarant udzielił poręczenia / gwarancji / zabezpieczenia 
wyznaczoną na dzień ustalania ww. salda), 

pomniejszona o wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, do 
wartości kapitałów własnych Gwaranta. Jeżeli Gwarant sporządza 
jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, wartość wskaźnika 
obliczana jest wyłącznie na bazie danych skonsolidowanych, jeżeli Gwarant 
nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych, wartość wskaźnika obliczana 
jest na bazie danych jednostkowych. Wartość wskaźnika obliczana jest na 
podstawie ostatniego sporządzonego przez Gwaranta kwartalnego, 
półrocznego lub rocznego sprawozdania finansowego. 
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Oferujący Dom Maklerski BDM S.A., Biuro Maklerskie ALIOR BANK S.A. 

Zarząd Zarząd Emitenta 

Zbiór Zbiór wierzytelności Emitenta istniejących oraz przyszłych, o zmiennym 
składzie, nabywanych przez Emitenta, jako faktora od faktorantów w ramach 
umów faktoringu stanowiący całość gospodarczą, stanowiący całość 
gospodarczą, który będzie stanowił zabezpieczenie Obligacji emitowanych na 
podstawie niniejszego Prospektu Podstawowego. 
Wartość Zbioru będzie odpowiadała 130% łącznej wartości nominalnej 
wszystkich obligacji zabezpieczonych na Zbiorze. Do dnia wykupu obligacji serii 
H, I, J, K, L, M, N oraz O Emitenta, Obligacje będą zabezpieczane na tym samym 
zbiorze co obligacje serii H, I, J, K, L, M, N oraz O. Zbiór będzie powiększany w 
przypadku, gdy Emitent będzie emitował kolejne serie obligacji w ramach I 
Programu Emisji Obligacji, jak również poza I Programem Emisji Obligacji (w 
ramach ofert prywatnych). 

ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta 
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8. ZAŁĄCZNIK. WZÓR OSTATECZNYCH WARUNKÓW EMISJI 

 

OSTATECZNE WARUNKI 
EMISJI OBLIGACJI SERII [∎] 

 

EMITOWANYCH W RAMACH 
 

I PUBLICZNEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI  

 

PRAGMA FAKTORING 
Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Katowicach 

www[kropka]pragmafaktoring.pl 

 

Obligacje serii [∎] emitowane są na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszych 
Ostatecznych Warunkach Emisji oraz Prospekcie Emisyjnym Podstawowym. 

 
 

 
Oferujący 

Współorganizator 
Oferujący 

Współorganizator  

 
 

 

 
Doradca prawny 

 

 

 
Katowice, [∎] roku. 
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Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji Obligacji serii [∎] emitowanych przez Pragma Faktoring 
S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Brynowskiej 72, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000267847, z kapitałem zakładowym w wysokości [∎] zł, 
NIP: 634-24-27-710. 

Obligacje serii [∎] emitowane są w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji obejmującego Obligacje o 
łącznej wartości nie większej niż 50.000.000 złotych, ustanowionego na podstawie Uchwały nr 1/02.10.2017 
Zarządu Spółki z dnia 2 października 2017 roku w sprawie ustalenia I Publicznego Programu Emisji Obligacji.  

Niniejszy dokument stanowi informację o szczegółowych warunkach oferty Obligacji serii [∎] emitowanych w 
ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji, w rozumieniu art. 24 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

Do niniejszych Ostatecznych Warunkach Emisji serii [∎] załączone zostało podsumowanie Ostatecznych 
Warunków Emisji dotyczące emisji Obligacji serii [∎].  

Spółka zwraca uwagę, że niniejsze Ostateczne Warunki Emisji serii [∎] zostały sporządzone do celów wskazanych 
w art. 5 ust. 4 dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i należy je interpretować w związku z 
Prospektem oraz ewentualnymi aneksami do Prospektu i komunikatami aktualizującymi. W celu uzyskania 
pełnych informacji na temat Emitenta i Oferty Obligacji konieczna jest łączna interpretacja Prospektu i niniejszych 
Ostatecznych Warunków Emisji serii [∎]. 

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii [∎] oraz informacje zawarte w Prospekcie Emisyjnym Podstawowym, 
wszelkich aneksach i komunikatach aktualizujących stanowią łącznie warunki emisji Obligacji serii [∎] w 
rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. 

Prospekt Emisyjny Podstawowy został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu  
[∎] 2018 r. Prospekt został udostępniony, wraz z ewentualnymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta: www[kropka]pragmafaktroring.pl oraz dodatkowo w 
celach informacyjnych na stronach internetowych Oferujących: Domu Maklerskiego BDM S.A.: 
www[kropka]bdm.pl oraz Biuro Maklerskie ALIOR BANK S.A.: www[kropka]aliorbank.pl/biuro-maklerskie. 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie 
internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów ustawy, będą przekazywane w postaci drukowanej do Domu 
Maklerskiego BDM S.A. na podstawie umowy z dnia 5 lipca 2017 r.  

Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Ostatecznymi Warunkami Emisji 
dotyczącymi odpowiedniej emisji danej serii Obligacji, Prospektem Emisyjnym Podstawowym oraz z wszelkimi 
aneksami i komunikatami aktualizującymi. 

Inwestowanie w Obligacje oferowane w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji łączy się z ryzykiem 
właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze nieudziałowym oraz ryzykiem związanym z 
działalnością Grupy Emitenta oraz Grupy Gwaranta, a także z otoczeniem, w którym prowadzą oni działalność. 

W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, iż Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są 
objęte systemem gwarantowania depozytów jak również, iż w przypadku niewypłacalności Emitenta lub 
Gwaranta spowodowanej pogorszeniem się ich sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub 
Gwaranta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanego kapitału może 
zostać utracona jak również inwestorzy mogą nie otrzymać odsetek przewidzianych w Ostatecznych Warunkach 
Emisji. 

Zwraca się również uwagę inwestorów, iż wycofanie się z inwestycji przed upływem okresu, na jaki Obligacje będą 
wyemitowane (tj. przed datą wykupu Obligacji) może być utrudnione lub niemożliwe ze względu na ryzyko 
ograniczenia płynności lub ryzyko braku płynności Obligacji, (czyli możliwości odsprzedaży Obligacji), a cena za 
zbywane Obligacje może odbiegać od ich wartości nominalnej lub ceny nabycia. 

Dodatkowo zwraca się uwagę inwestorów na potrzebę dywersyfikacji inwestycji (podziału posiadanych środków 
na poszczególne rodzaje inwestycji i emitentów) oraz wskazuje się, że inwestycja wszystkich posiadanych środków 
w Obligacje zwiększa ryzyko inwestora. 

Poszczególne ryzyka związane z inwestowaniem w Obligacje zostały przedstawione w Części II Prospektu I 
Publicznego Programu Emisji Obligacji: „Czynniki ryzyka związane z Emitentem i Gwarantem oraz typem papieru 
wartościowego objętego emisją”. 
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Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 1/02.10.2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia I Publicznego 
Programu Emisji Obligacji w dniu [∎] roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr [∎] w sprawie emisji Obligacji serii 
[∎]. 
 
Treść uchwały Zarządu nr [∎] 

„[∎]” 

INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY OBLIGACJI SERII [∎] 

A. PRZYCZYNY OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  

Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii [∎], wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie [∎]. 
Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na [∎], szacowane wpływy netto Emitenta z 
emisji Obligacji serii [∎] wyniosą ok. [∎].  
 
Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii [∎] 
Wpływy netto z emisji Obligacji serii [∎] zostaną przeznaczone na [∎] [opis przeznaczenia wpływów netto z emisji 
danej serii Obligacji] 

B.  OPIS TYPU I RODZAJU OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 

Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Emisyjnego Podstawowego, w ramach I 
Publicznego Programu Emisji Obligacji oferowanych jest [∎] sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii [∎] o 
wartości nominalnej [∎] każda, o łącznej wartości nominalnej [∎] 

 

Walutą emitowanych Obligacji serii [∎] będzie złoty polski (PLN, zł). 
 
Informacja o kodzie ISIN 
Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje będą zdematerializowane. Obligacje zostaną 
zarejestrowane na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z KDPW oraz zostanie im nadany kod ISIN. 
 
Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji serii [∎] 
[∎] 
 
Szczegółowy opis charakteru zabezpieczeń serii [∎] 

Obligacje serii [∎] są obligacjami zabezpieczonymi: 
1) Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze w dniu [∎]. 

 Najwyższa suma zabezpieczenia oznaczona w umowie zastawu rejestrowego zawartej między 
Emitentem, a Administratorem Zabezpieczeń wynosi [∎]. 

 Biegły rewident stwierdził, że wartość godziwa portfela wierzytelności wchodzących do Zbioru 
będącego przedmiotem wyceny na dzień [∎] wynosi [∎]. 

 Skrót wyceny przedmiotu zastawu rejestrowego z dnia [∎] dokonanej przez biegłego rewidenta [∎] 
stanowi załącznik do niniejszych Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii [∎]. 

2) Oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty [∎] złożonym 
przez Emitenta w dniu [∎]. 

3) Wystawionymi przez Emitenta 3 (trzy) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej [∎] wraz z 
deklaracją wekslową. 

4)  Poręczeniem udzielonym przez Gwaranta do kwoty 65.000.000 zł (sześćdziesiąt pięć milionów złotych) za 
wszystkie zobowiązania Emitenta jakie powstaną w przyszłości z tytułu wszystkich serii Obligacji, które 
zostaną wyemitowane w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji na podstawie umowy zawartej 
przez Gwaranta, Emitenta oraz Administratora Zabezpieczeń w dniu 8 marca 2018 r. 

5) Wystawionymi przez Gwaranta 3 (trzy) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej [∎] wraz z 
deklaracją wekslową stanowiącymi zabezpieczenie wierzytelności Obligatariuszy wynikającymi z 
udzielonego przez Gwaranta poręczenia. 
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6) Oświadczeniem Gwaranta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty [∎] złożonym 
przez Gwaranta w dniu [∎] stanowiącymi zabezpieczenie wierzytelności Obligatariuszy wynikającymi z 
udzielonego przez Gwaranta poręczenia. 

W sytuacji, w której w ramach oferty Obligacji serii [∎], nie zostaną objęte wszystkie oferowane Obligacje serii 
[∎] wartość poszczególnych zabezpieczeń opisanych powyżej, za wyjątkiem poręczenia, zostanie pomniejszona 
do wartości odpowiadającej 130% łącznej wartości nominalnej objętych i przydzielonych Obligacji serii [∎]. 

C. PRAWO DO WYKUPU OBLIGACJI 

Okres zapadalności 
Okres zapadalności Obligacji serii [∎] wynosi [∎] 
Emitent wykupi Obligacje serii [∎] w terminie [∎] od dnia ich przydziału, tj. w dniu zapadalności wskazanym w 
pkt F niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji. 
Wykup Obligacji może nastąpić wcześniej, w szczególności w przypadku skorzystania przez Emitenta lub 
Obligatariusza z prawa do wcześniejszego wykupu albo natychmiastowego wykupu przewidzianego w Ustawie o 
Obligacjach. 
 
Wartość wykupu 
Wykup Obligacji serii [∎] nastąpi po cenie wykupu, równej wartości nominalnej wynoszącej [∎] (słownie: [∎]) za 
każdą Obligację. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w dacie ustalenia 
praw do wykupu. 
 
Data ustalenia praw do wykupu [∎]. 
Wykup odbędzie się poprzez uiszczenie na rachunek pieniężny Obligatariusza służący do obsługi rachunku 
papierów wartościowych Obligatariusza kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji. Podstawą 
określenia wysokości świadczenia będzie ilość Obligacji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych 
Obligatariusza lub przysługujących Obligatariuszowi Obligacji zapisanych na rachunku zbiorczym z upływem dnia 
ustalenia prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu, którym będzie dzień [∎]. 
 

Wcześniejszy wykup 
Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii [∎] 
[∎] 
 
Zasady realizacji prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wcześniejszego wykupu 
dotyczącego części Obligacji serii [∎] 
 
Wysokość i sposób ustalenia premii dla Obligatariuszy w związku z wcześniejszym wykupem 
[∎] 
 
Prawo Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii [∎] 
[∎] 
 
Zasady realizacji Prawa Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii [∎] 
[∎] 

D. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ODSETEK 

Terminy płatności odsetek od Obligacji serii [∎] 
 
Okres odsetkowy to okres, za który naliczane są odsetki od wartości nominalnej Obligacji.  
 
Okresy odsetkowe 
Okresy odsetkowe wynoszą [∎] każdy.  
Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek rozpoczyna się od daty [∎] włącznie z tym dniem.  
Każdy kolejny okres odsetkowy zaczyna się w kolejnym dniu po dacie ostatniego dnia poprzedniego okresu 
odsetkowego.  
Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane. Okres odsetkowy oznacza okres 
od Początku Pierwszego Okresu Odsetkowego (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie 
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wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia 
Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) przy czym ostatni okres odsetkowy będzie się kończył w Dniu Wykupu 
(nie wliczając tego dnia). 

Daty płatności odsetek 
Daty płatności z tytułu Obligacji serii [∎] 
[∎] 
Terminy ustalenia praw do wypłaty odsetek 
Terminy ustalenia praw do odsetek z tytułu Obligacji serii [∎] 
[∎] 

E. NOMINALNA STOPA PROCENTOWA I ZASADY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ODSETEK 

Sposób ustalenia oprocentowania Obligacji serii [∎] 
[∎] 
 
Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii [∎], informacja o marży 
[∎] 
 
W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii [∎], informacje o stopie bazowej, oraz o 
dotychczasowych oraz przyszłych wartościach stopy bazowej i jej zmienności  
[∎] 
W przypadku gdy poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczy 375% lub poziom Wskaźnika Zadłużenia 
Gwaranta przekroczy 300%, lub oba wskaźniki przekroczą wskazane limity, Marża zostanie podwyższona o 50 
punktów bazowych w skali roku (Marża Podwyższona).  
Podwyższona Marża będzie miała zastosowanie do ustalenia stopy procentowej dla Okresów Odsetkowych 
przypadających bezpośrednio po Okresie Odsetkowym, w którym poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta 
przekroczył 375% lub poziom Wskaźnika Zadłużenia Gwaranta przekroczył 300% lub oba wskaźniki przekroczyły 
wskazane limity. Marża Podwyższona nie będzie podstawą do ustalania stopy procentowej dla Okresów 
Odsetkowych przypadających bezpośrednio po Okresie Odsetkowym, w którym ani poziom Wskaźnika 
Zadłużenia Emitenta nie przekroczył (lub był równy) poziomu 375%, ani poziom Wskaźnika Zadłużenia Gwaranta 
nie przekroczył (lub był równy) 300%. 
Niezależnie od zastosowania Marży Podwyższonej, jeżeli poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczy 
poziom 400% lub poziom Wskaźnika Zadłużenia Gwaranta przekroczy 350% lub oba wskaźniki przekroczą 
wskazane limity, inwestorzy będą uprawnieni do żądania natychmiastowej wymagalności (Przypadek 
Naruszenia). 

F. DATA ZAPADALNOŚCI 

[Z zastrzeżeniem skorzystania przez Emitenta z możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji oraz z zastrzeżeniem 
możliwości żądania przez Obligatariusza wcześniejszego wykupu w przypadkach naruszenia]  
 
Data zapadalności Obligacji serii [∎] 
[∎] 

G. PRZEWIDYWANA DATA EMISJI OBLIGACJI 

Data emisji Obligacji serii [∎] 
[∎] 

H. WARUNKI OFERTY 

H.1. WIELKOŚĆ EMISJI 

Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Emisyjnego Podstawowego, w ramach  
I Publicznego Programu Emisji Obligacji oferowanych jest [∎] sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii [∎] o 
wartości nominalnej [∎] każda, o łącznej wartości nominalnej [∎] 
 

Próg emisji [∎] [jeśli zostanie określony] 
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Podział Oferty Obligacji serii [∎] na transze 
[∎] 

H.2. TERMINY OBOWIĄZYWANIA OFERTY I OPIS PROCEDURY SKŁADANIA ZAPISÓW 

 
Terminy przeprowadzenia Oferty Obligacji serii [∎] 
[∎] 
 
Termin przydziału Obligacji serii [∎] 
[∎] 
 
Informacje o możliwości zmiany terminów przeprowadzenia Oferty 
[∎] 
 
Zmiany terminów realizacji ofert poszczególnych serii mogą odbywać się tylko w okresie ważności Prospektu.  
 
Procedura przyjmowania zapisów na Obligacje serii [∎] przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze 
[∎] 
 
W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na temat 
możliwości składania zapisów w innej formie niż pisemna, inwestorzy powinni skontaktować się z POK-iem firmy 
inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Obligacje, w którym zamierzają złożyć zapis. 
 
Zapis może zostać złożony przez właściwie umocowanego pełnomocnika inwestora. 
Szczegółowe zasady działania przez pełnomocnika określają procedury firm inwestycyjnych przyjmujących zapis. 

H.3. OPIS MOŻLIWOŚCI DOKONANIA REDUKCJI ZAPISÓW ORAZ SPOSÓB ZWROTU NADPŁACONYCH KWOT 

Opis zasad według których zostanie dokonana redukcja zapisów na Obligacje serii [∎] w przypadku 
wystąpienia nadsubskrypcji, przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze 
[∎] 
 
Zwrot środków pieniężnych inwestorom, którym nie przydzielono Obligacji, lub których zapisy na Obligacje 
zostały zredukowane lub były nieważne, oraz zwrot nadpłat zostanie dokonany odpowiednio na rachunek 
pieniężny prowadzony dla rachunku papierów wartościowych, z którego został złożony zapis, zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej, lub na rachunek bankowy wskazany w formularzu zapisu. 
Zwrot nadpłat zostanie dokonany w terminie do 7 dni roboczych odpowiednio od dnia przydziału Obligacji 
lub niedojścia oferty do skutku. 
 

Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów 
poniesionych przez inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Obligacje. 
 
Przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu. 

H.4. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT MINIMALNEJ I MAKSYMALNEJ WIELKOŚCI ZAPISU 

Wielkość minimalnego i maksymalnego pakietu Obligacji upoważniającego do zapisu na Obligacje serii [∎] przy 
uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze 
[∎] 
 
W każdym przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż liczba Obligacji oferowanych 
odpowiednio w danej transzy lub w danej emisji, zapis będzie uważany za opiewający na liczbę Obligacji 
oferowanych w danej transzy lub w danej emisji. 
 
Sposób postępowania w przypadku gdy inwestor złoży wielokrotne zapisy na Obligacje  
[∎] 
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W żadnym przypadku łączna liczba Obligacji, określona w pojedynczym zapisie złożonym przez jednego 
inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji oferowanych w danej transzy lub w danej emisji w przypadku 
braku podziału oferty na transze. Inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis. 

H.5. SPOSÓB I TERMINY WNOSZENIA WPŁAT NA OBLIGACJE ORAZ DOSTARCZENIE OBLIGACJI 

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Obligacje serii [∎] jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z 
iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej wynoszącej [∎] 
 
Wpłaty na Obligacje dokonywane w pieniądzu powinny być wnoszone w złotych (zł, PLN). 
 
Informacja o terminach i sposobie wnoszenia wpłat na Obligacje serii [∎] 
[∎] 
 
Przydzielone Obligacje zostaną zaksięgowane za pośrednictwem KDPW na rachunku papierów wartościowych 
lub rachunku zbiorczym. 

H.6. SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU ORAZ DATA PODANIA WYNIKÓW OFERTY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

Próg emisji [∎] [jeśli zostanie określony] 
 
Informacja o wynikach Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego w terminie 
dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji Obligacji danej serii. Informacja o niedojściu emisji Obligacji do skutku 
zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie 
Publicznej oraz, w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w drodze raportu bieżącego. 
 
W przypadku niedojścia Oferty do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów kwot dokonany zostanie w 
terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu Oferty do skutku. Zwraca się uwagę 
inwestorom, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

I. ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIAŁU 

I.1. PODZIAŁ OFERTY NA TRANSZE 

Określenie grupy inwestorów, do których kierowana jest Oferta Obligacji serii [∎] przy uwzględnieniu 
ewentualnego podziału na transze 
[∎] 

I.2. PROCEDURA ZAWIADAMIANIA SUBSKRYBENTÓW O LICZBIE PRZYDZIELONYCH OBLIGACJI 

Inwestorzy zostaną powiadomieni o liczbie zaksięgowanych Obligacji zgodnie z odpowiednim regulaminem 
działania podmiotu prowadzącego firmę inwestycyjną, w której na rachunku inwestora przydzielone Obligacje 
zostały zdeponowane – o ile konieczność powiadamiania o tym fakcie jest w tym regulaminie przewidziana. 

J. CENA OBLIGACJI 

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi [∎] (słownie: [∎]).  

Łączna wartość nominalna Obligacji serii [∎] emitowanych na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków 
Emisji wynosi nie więcej niż [∎] (słownie: [∎]).  

Cena Emisyjna jednej Obligacji wynosi [∎] (słownie: [∎])/ [jest równa jej wartości nominalnej i] wynosi [[∎] 
(słownie: [∎]) / [jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi [∎], jeżeli zapis jest złożony w dniu [∎], … [∎] 
jeżeli zapis jest złożony w dniu [∎]].  

K. INFORMACJA O UTWORZENIU KONSORCJUM DYSTRYBUCYJNEGO ORAZ O MIEJSCACH 
PRZYJMOWANIA ZAPISÓW 

Podmiotami Oferującymi Obligacje są: Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oraz Biuro Maklerskie 
ALIOR BANK S.A. w Warszawie. 
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Informacja o utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego dla Oferty Obligacji serii [∎] 
[∎] 
 
Miejsca przyjmowania zapisów na Obligacji serii [∎] 
[∎] 
 
Podpisy osób działających w imieniu Emitenta: 
[∎] 

L. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY 

Zasady zwoływania i organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zasady podejmowania uchwał 
Zgromadzenia Obligatariuszy 
[∎] 
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MINIMALNY ZAKRES INFORMACJI W ODNIESIENIU DO ZABEZPIECZENIA 

1. CHARAKTER ZABEZPIECZENIA 

Obligacje emitowane w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji będą obligacjami zabezpieczonymi w 
rozumieniu Ustawy o Obligacjach. Zabezpieczenia Obligacji będą ustanawiane odrębnie dla każdej serii Obligacji 
emitowanej w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji.  

Zabezpieczeniem Obligacji będzie zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o 
zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą.  

Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji zostały zabezpieczone poprzez poręczenie udzielone przez Gwaranta w 
dniu 8 marca 2018 r. oraz zostaną zabezpieczone oświadczeniem Gwaranta o poddaniu egzekucji w trybie art. 
777 kpc. Dla zabezpieczenia wierzytelności Obligatariuszy Obligacji każdej serii Gwarant wystawi 3 (trzy) weksle 
własne in blanco wraz z deklaracją wekslową. 
Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji zostaną również zabezpieczone oświadczeniem Emitenta o poddaniu 
się egzekucji w trybie art. 777 kpc oraz wystawionymi przez Emitenta 3 (trzy) wekslami własnymi in blanco wraz 
z deklaracją wekslową. 

2. ZAKRES ZABEZPIECZENIA 

2.1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZABEZPIECZENIACH OBLIGACJI 

Zabezpieczeniem każdej serii Obligacji emitowanych w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji będzie 
zastaw rejestrowy („Zastaw”) na zbiorze wierzytelności Emitenta istniejących oraz przyszłych, o zmiennym 
składzie, stanowiących całość gospodarczą („Zbiór”). Skład Zbioru jest zmienny, gdyż wierzytelności zaspakajane 
przez dłużników opuszczają Zbiór, a na ich miejsce automatycznie wchodzą kolejne wierzytelności. Rotacja 
wierzytelności w Zbiorze następuje w tempie zależnym od spłat dokonywanych przez dłużników. Ciągła i szybka 
rotacja wierzytelności powoduje, że nie jest więc możliwe przyporządkowanie konkretnego pakietu 
wierzytelności do konkretnej serii obligacji zabezpieczonych na Zbiorze. Zbiór jako całość stanowi łączne 
zabezpieczenie dla wszystkich serii obligacji. W ten sposób wszystkie wierzytelności wchodzące w skład Zbioru, z 
uwzględnieniem zasady równego pierwszeństwa wszystkich obligatariuszy w zaspokojeniu wierzytelności, 
stanowią przedmiot zabezpieczenia wszystkich serii obligacji zabezpieczonych na Zbiorze. Do dnia wykupu 
obligacji serii H, I, J, K, L, M, N oraz O Emitenta, Obligacje będą zabezpieczane na tym samym Zbiorze co obligacje 
serii H, I, J, K, L, M, N oraz O. Na dzień 31 października 2018 r. łączna wartość nominalna wierzytelności 
wchodzących w skład Zbioru wynosi 138 690 830,00 złotych, a Zbiór stanowi zabezpieczenie dla obligacji H, I, J, 
K, L, M, N oraz O o łącznej wartości nominalnej 103.000.000 zł. W przypadku emisji przez Emitenta kolejnych serii 
obligacji w ramach I Programu Emisji Obligacji, czy to poza I Programem Emisji Obligacji (w ramach ofert 
prywatnych), Zbiór zostanie odpowiednio powiększony, tak aby wartość Zbioru odpowiadała 130% łącznej 
wartości nominalnej wszystkich obligacji zabezpieczonych na tym Zbiorze. Wierzytelności wchodzą w skład 
Zbioru Wierzytelności w sposób automatyczny, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek czynności 
prawnych lub faktycznych, jeśli tylko spełniają warunki wskazane w pkt 2.3 Minimalnego Zakresu Informacji w 
Odniesieniu do Zabezpieczenia. W celu zapewnienia, aby wartość Zbioru nie spadła poniżej 130% łącznej wartości 
nominalnej wszystkich obligacji zabezpieczonych na tym Zbiorze, Emitent dołoży wszelkich starań z zachowaniem 
najwyższej staranności, aby pozyskiwać nowych klientów jako faktorantów, zawierać kolejne umowy faktoringu 
oraz umowy pożyczki oraz nabywać w drodze cesji od faktorantów kolejne wierzytelności. Spadek wartości Zbioru 
poniżej 130% łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji zabezpieczonych na tym Zbiorze rodzi obowiązek 
Emitenta do wpłaty na rachunek powierniczy kwoty niedoboru, jako dodatkowego zabezpieczenia. Emitent 
zobowiązany jest do dokonania wpłaty środków pieniężnych na ten rachunek powierniczy w terminie 14 dni od 
wezwania przez Administratora Zastawu. 
W sytuacji, w której Emitent nie będzie dysponował dodatkowymi wierzytelnościami, które mogłyby wejść do 
Zbioru i zwiększyć jego wartości celem zabezpieczenia kolejnych serii obligacji, Emitent nie będzie emitował 
nowych serii obligacji zabezpieczonych na Zbiorze.  

W dniu 8 marca 2018 r. Emitent, Gwaranta oraz Administrator Zastawu zawarli umowę poręczenia na mocy, 
której Gwarant udzielił poręczenia do kwoty 65.000.000 zł (sześćdziesiąt pięć milionów złotych) za wszystkie 
zobowiązania Emitenta jakie powstaną w przyszłości z tytułu wszystkich serii Obligacji, które zostaną 
wyemitowane w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji. 
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Niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni roboczych po podjęciu przez Emitenta uchwały o emisji danej serii 
Obligacji w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji, a przed przydziałem Obligacji danej serii 
zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji danej serii zostaną dodatkowe zabezpieczone:  

1) oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty odpowiadającej 
130% łącznej wartości nominalnej Obligacji danej serii; 

2) wystawionymi przez Emitenta 3 (trzy) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej 130% 
łącznej wartości nominalnej Obligacji danej serii wraz z deklaracją wekslową; 

3) wystawionymi przez Gwaranta 3 (trzy) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej 130% 
łącznej wartości nominalnej Obligacji danej serii wraz z deklaracją wekslową stanowiącymi zabezpieczenie 
wierzytelności Obligatariuszy wynikającymi z udzielonego przez Gwaranta poręczenia; 

4) oświadczeniem Gwaranta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 
odpowiadającej 130% łącznej wartości nominalnej Obligacji danej serii stanowiącymi zabezpieczenie 
wierzytelności Obligatariuszy wynikającymi z udzielonego przez Gwaranta poręczenia. 

Weksle wystawione przez Emitenta oraz Gwaranta wraz z deklaracjami wekslowymi, jak również egzemplarze 
oświadczenia Emitenta oraz Gwaranta o poddaniu się egzekucji zostaną w powyższym terminie wydane 
Administratorowi Zastawu. 

W sytuacji, w której w ramach oferty danej serii Obligacji, nie zostaną objęte wszystkie oferowane Obligacje danej 
serii wartość poszczególnych zabezpieczeń opisanych powyżej zostanie pomniejszona do wartości 
odpowiadającej 130% łącznej wartości nominalnej objętych i przydzielonych Obligacji danej serii. 

2.2. ADMINISTRATOR ZASTAWU 

Zabezpieczenia Obligacji zostaną ustanowione na rzecz Administratora Zabezpieczeń wykonującego prawa i 
obowiązki wierzyciela z tytułu tych zabezpieczeń we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy. Funkcję 
administratora zabezpieczeń (w tym także administratora zastawu) ustanawianych dla Obligacji emitowanych w 
ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji pełni Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni. W 
dniu 2 października 2017 r. Emitent zawarł umowę z Administratorem Zabezpieczeń, jej skan stanowi załącznik 
nr 6 do Prospektu. 

2.3. PRZEDMIOT ZASTAWU 

Zbiór, który zostanie obciążony zastawem rejestrowym obejmuje wierzytelności wobec osób trzecich nabywane 
przez Emitenta, jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu, spełniające określone w umowie 
zastawu rejestrowego warunki („Wierzytelności Podstawowe”) oraz Wierzytelności Rezerwowe Pierwszego 
Stopnia, które spełniają wszelkie warunki stawiane Wierzytelnościom Podstawowym za wyjątkiem warunku 
minimalnego ubezpieczenia takiej wierzytelności w co najmniej 85% oraz wierzytelności z tytułu udzielonych 
przez Emitenta pożyczek, spełniające określone w umowie zastawu rejestrowego warunki („Wierzytelności 
Rezerwowe Pierwszego Stopnia”). Ponadto do Zbioru mogą wejść inne wierzytelności niż Wierzytelności 
Podstawowe i Wierzytelności Rezerwowe Pierwszego Stopnia, w szczególności Wierzytelności Rezerwowe 
Drugiego Stopnia („Wierzytelności Rezerwowe Drugiego Stopnia”), w przypadku, gdy powstanie stan niedoboru 
(„Stan Niedoboru”), to znaczy kiedy kwota różnicy pomiędzy Wartością Zabezpieczenia, a łączną wartością 
nominalną wszystkich istniejących Wierzytelności Podstawowych i Wierzytelności Rezerwowych Pierwszego 
Stopnia przysługujących Emitentowi wchodzących w skład Zbioru będzie większa niż 0 (zero) („Kwota 
Niedoboru”). 

2.3.1.  WIERZYTELNOŚCI PODSTAWOWE 

Wierzytelności Podstawowe - to wierzytelności, które spełniają następujące warunki minimalne („Warunki 
Minimalne”): 

a) wierzytelność w żaden sposób nie jest sporna ani w całości ani w części, przez co strony rozumieją, że 
Faktorant (tj. jakakolwiek osoba lub podmiot, od której Emitent nabył jakąkolwiek wierzytelność w 
ramach umowy faktoringu) lub Dłużnik (tj. jakakolwiek osoba lub podmiot, względem której 
Faktorantowi lub Emitentowi przysługiwała, przysługuje lub będzie przysługiwać wierzytelność) nie 
złożył oświadczenia wskazującego na to, że kwestionuje on istnienie wierzytelności lub jej wysokość; 

b) wierzytelność jest ubezpieczona w co najmniej 85% (osiemdziesiąt pięć procent); 
c) łączna suma wartości nominalnej wszystkich Wierzytelności względem jednego Dłużnika nie przekracza 

20% (słownie: dwadzieścia procent) łącznej sumy wartości nominalnej wszystkich Wierzytelności 
Podstawowych i Rezerwowych Pierwszego Stopnia wchodzących w skład Zbioru. W przypadku, gdy 
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kolejna Wierzytelność względem tego samego Dłużnika spowoduje przekroczenie procentowego progu 
wskazanego w niniejszym punkcie, wówczas to wierzytelność ta w całości pozostaje poza Zbiorem aż do 
czasu, gdy łączna suma wartości nominalnej wszystkich Wierzytelności Podstawowych i Rezerwowych 
Pierwszego Stopnia względem tego Dłużnika znajdujących się w Zbiorze zmaleje w takim stopniu, aby 
wierzytelność pozostająca poza Zbiorem weszła w całości do tego Zbioru bez spowodowania 
przekroczenia procentowego progu wskazanego w niniejszym punkcie; 

d) łączna suma wartości nominalnej wszystkich Wierzytelności nabytych od jednego Faktoranta nie 
przekracza 20% (słownie: dwadzieścia procent) łącznej sumy wartości nominalnej wszystkich 
Wierzytelności Podstawowych i Rezerwowych Pierwszego Stopnia wchodzących w skład Zbioru. W 
przypadku, gdy kolejna wierzytelność nabyta od tego samego Faktoranta spowoduje przekroczenia 
procentowego progu wskazanego w niniejszym punkcie wówczas wierzytelność ta w całości pozostaje 
poza Zbiorem aż do czasu, gdy łączna suma wartości nominalnej wszystkich Wierzytelności 
Podstawowych i Rezerwowych Pierwszego Stopnia nabytych od tego Faktoranta znajdujących się w 
Zbiorze zmaleje w takim stopniu, aby wierzytelność pozostająca poza Zbiorem weszła w całości do tego 
Zbioru bez spowodowania przekroczenia procentowego progu wskazanego w niniejszym punkcie; 

e) wierzytelność nie została zajęta na rzecz osoby trzeciej ani żadnego organu władzy publicznej, ani też 
żadna osoba trzecia nie zgłasza roszczeń do wierzytelności; 

2.3.2. WIERZYTELNOŚCI REZERWOWE PIERWSZEGO STOPNIA  

Wierzytelności Rezerwowe Pierwszego Stopnia - jakakolwiek istniejąca lub przyszła wierzytelność lub 
wierzytelności względem Dłużników przysługujące Emitentowi, które spełniają Warunki Minimalne, za wyjątkiem 
warunku minimalnego ubezpieczenia Wierzytelności w co najmniej 85%, oraz ponadto spełniają następujące 
warunki: 

a) wobec Dłużnika ani wobec Faktoranta, który zbył daną wierzytelność na rzecz Emitenta nie ogłoszono 
upadłości, ani też Dłużnik lub Faktorant nie złożył w sądzie oświadczenia o wszczęciu postępowania 
naprawczego; 

b) wierzytelność jest niewymagalna lub jest wymagalna, lecz upłynęło nie więcej niż 45 (czterdzieści pięć) 
dni od dnia jej wymagalności. 

2.3.3. WIERZYTELNOŚCI REZERWOWE DRUGIEGO STOPNIA 

Wierzytelności Rezerwowe Drugiego Stopnia - to jakakolwiek istniejąca lub przyszła wierzytelność lub 
wierzytelności względem Dłużników przysługująca Emitentowi, która nie spełnia warunków do zaliczenia jej do 
Wierzytelności Podstawowych, ani też do Wierzytelności Rezerwowych Pierwszego Stopnia. 

2.3.4. ZASADY WCHODZENIA WIERZYTELNOŚCI DO ZBIORU 

Zasady wchodzenia wierzytelności do Zbioru: 
a) Wierzytelności Podstawowe wchodzą w skład Zbioru w takiej liczbie, aby ich łączna wartość nominalna 

była co najmniej równa Wartości Zabezpieczenia. Wierzytelności Podstawowe wchodzą w skład Zbioru 
w kolejności według daty wymagalności, począwszy od Wierzytelności z najpóźniejszym terminem 
wymagalności. Wierzytelności nie ulegają podziałowi, co powoduje, że w przypadku gdy wejście do 
Zbioru danej jednostkowej Wierzytelności Podstawowej spowoduje przekroczenie przez łączną wartość 
nominalną Wierzytelności Podstawowych wchodzących w skład Zbioru kwoty równej Wartości 
Zabezpieczenia, wówczas to Wierzytelność ta wchodzi w całości do Zbioru. Wierzytelności Podstawowe 
o tej samej dacie wymagalności wchodzą do Zbioru w kolejności według wartości nominalnej tych 
Wierzytelności, począwszy od Wierzytelności o najniższej wartości nominalnej. 

b) Wierzytelności Rezerwowe Pierwszego Stopnia wchodzą w skład Zbioru w przypadku, gdy w Zbiorze 
znajdują się Wierzytelności Podstawowe w takiej liczbie, że ich łączna wartość nominalna jest mniejsza 
niż Wartość Zabezpieczenia. Wierzytelności Rezerwowe Pierwszego Stopnia wchodzą w skład Zbioru w 
kolejności według daty wymagalności, począwszy od Wierzytelności z najpóźniejszym terminem 
wymagalności. Wierzytelności nie ulegają podziałowi, co powoduje, że w przypadku gdy wejście do 
Zbioru danej jednostkowej Wierzytelności Rezerwowej Pierwszego Stopnia spowoduje przekroczenie 
przez łączną wartość nominalną Wierzytelności Rezerwowych Pierwszego Stopnia wchodzących w skład 
Zbioru kwoty równej Wartości Zabezpieczenia, wówczas to Wierzytelność ta wchodzi w całości do 
Zbioru. Wierzytelności Rezerwowe Pierwszego Stopnia o tej samej dacie wymagalności wchodzą do 
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Zbioru w kolejności według wartości nominalnej tych Wierzytelności, począwszy od Wierzytelności o 
najniższej wartości nominalnej.  

c) Wierzytelności Rezerwowe Drugiego Stopnia wchodzą w skład Zbioru w przypadku powstania Stanu 
Niedoboru, przy czym Wierzytelności Rezerwowe Drugiego Stopnia wchodzą do Zbioru oraz pozostają 
w Zbiorze według daty wymagalności począwszy od najpóźniej wymagalnych oraz według następujących 
zasad: 

i) Wierzytelności Rezerwowe Drugiego Stopnia wchodzą do Zbioru oraz pozostają w Zbiorze w takiej 
liczbie, aby łączna wartość nominalna Wierzytelności Rezerwowych Drugiego Stopnia w Zbiorze 
wynosiła przez cały czas co najmniej 160% (sto sześćdziesiąt procent) Kwoty Niedoboru.  

ii) Do Zbioru wchodzą Wierzytelności Rezerwowe Drugiego Stopnia nie ulegają podziałowi, co 
powoduje, że w przypadku gdy wejście do Zbioru danej jednostkowej Wierzytelności Rezerwowej 
Drugiego Stopnia spowoduje przekroczenie przez łączną wartość nominalną Wierzytelności 
Rezerwowych Drugiego Stopnia wchodzących w skład Zbioru kwoty równej 160% (sto sześćdziesiąt 
procent) Kwoty Niedoboru, wówczas to Wierzytelność ta wchodzi w całości do Zbioru.  

2.4. WYCENA PRZEDMIOTU ZASTAWU  

Przedmiotem zastawu rejestrowego, jest opisany w pkt 2.3 zbiór wierzytelności o zmiennym składzie, 
stanowiących całość gospodarczą. Przed rozpoczęciem oferty każdej serii Obligacji Zbiór zostanie wyceniony 
przez biegłego rewidenta 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (wpisany na listę podmiotów uprawnionych 
prowadzoną przez KRBR pod numerem ewidencyjnym 3363) lub innego uprawnionego biegłego, z którym 
Emitent zawrze stosowną umowę. 
Biegły rewident dokonujący wyceny Zastawu posiada doświadczenie i kwalifikacje zapewniające rzetelność 
wyceny oraz zachowanie bezstronność i niezależność i spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej 
opinii lub raportu zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach.  

Skrót wyceny przedmiotu zastawu rejestrowego zostanie zamieszczony w Ostatecznych Warunkach Emisji 
Obligacji danej serii. 

Emitent na żądanie osoby zainteresowanej, nieodpłatnie udostępni pełny dokument wyceny w postaci 
drukowanej w wybranym POK Organizatora Emisji lub w siedzibie Emitenta. 

2.5. RACHUNEK POWIERNICZY 

Emitent zawarł z Administratorem Zabezpieczeń oraz Alior Bank S.A. umowę rachunku powierniczego (umowa z 
dnia 26 lutego 2018 r.), która określa zasady powierzania przez Emitenta Administratorowi Zastawu jako 
powiernikowi środków pieniężnych, które będą gromadzone na rachunku powierniczym („Rachunek  
Powierniczy”). 
W przypadku zaistnienia Stanu Niedoboru, Administrator Zastawu zażąda od Emitenta dokonania wpłaty na 
rachunek powierniczy kwoty równej Kwocie Niedoboru pomniejszonej o wartość Wierzytelności Rezerwowych 
Drugiego Stopnia wchodzących w skład Zbioru z zastrzeżeniem pkt 2.3.4 c). Emitent zobowiązany jest do 
dokonania wpłaty środków pieniężnych na ten rachunek powierniczy, wszystko w terminie 14 dni od otrzymania 
żądania Administratora Zastawu.  

2.6. RAPORTY O STANIE PRZEDMIOTU ZASTAWU 

Emitent będzie publikował w ciągu 14 dni od zakończenia każdego miesiąca raport bieżący wskazując łączną 
wartość nominalną wszystkich znajdujących się w Zbiorze Wierzytelności wyznaczoną na koniec ostatniego 
zakończonego miesiąca. W przypadku zaistnienia Stanu Niedoboru, raport wskaże w szczególności również 
Kwotę Niedoboru oraz sposób i termin, do którego Emitent zobowiązany jest pokryć Kwotę Niedoboru zgodnie z 
pkt 2.5. powyżej. 

2.7. ZMIANA PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA 

Emitent zastrzega, że w okresie istnienia zastawu rejestrowego zabezpieczającego wierzytelności z Obligacji, 
Zbiór może zostać zmieniany na niżej wskazanych zasadach. Zbiór będzie powiększany w przypadku, gdy Emitent 
będzie emitował kolejne serie obligacji w ramach I Programu Emisji Obligacji, jak również poza I Programem 
Emisji Obligacji (w ramach ofert prywatnych). W przypadku powiększenia Zbioru kolejne serie Obligacji będą 
zabezpieczone łącznie z obligacjami wcześniej wyemitowanymi przez Emitenta jednym lub kolejnymi zastawami 
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rejestrowymi na odpowiednio powiększonym Zbiorze. Emitent zastrzega, że Obligacjom kolejnych serii będzie 
przysługiwać równe pierwszeństwo w zaspokojeniu z odpowiednio powiększonego Zbioru. 

Zbiór może być zmniejszany w przypadku, gdy Emitent będzie wykupywał Obligacje zabezpieczone na Zbiorze.  

W każdym z takich przypadków wartość przedmiotu zastawu oraz najwyższa suma zabezpieczenie danej serii 
Obligacji ulegnie wówczas odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu. W każdym przypadku wartość 
przedmiotu zastawu oraz najwyższa suma zabezpieczenia danej serii Obligacji będą stanowiły co najmniej 130% 
łącznej wartości nominalnej Obligacji zabezpieczonych na Zbiorze. 

Zmianom mogą również ulec zasady wchodzenia wierzytelności do Zbioru oraz zawartość Zbioru. 

Modyfikacje mogą polegać na wyłączeniu ze Zbioru określonych wierzytelności, w tym wszystkich lub części 
Wierzytelności Podstawowych oraz wyłączeniu lub ograniczeniu możliwości wchodzenia określonych 
wierzytelności do Zbioru, z tym jednak zastrzeżeniem, że zmodyfikowany Zbiór będzie spełniał w szczególności 
następujące cechy: 

a) suma wartości nominalnej wszystkich Wierzytelności przysługujących Emitentowi z tytułu pożyczek 
środków pieniężnych nie będzie przekraczała 20% (słownie: dwadzieścia procent) łącznej sumy wartości 
nominalnej wszystkich wierzytelności wchodzących w skład Zbioru; 

b) suma wartości nominalnej wymagalnych Wierzytelności Rezerwowych Pierwszego Stopnia, od dnia 
wymagalności których minął okres czasu wynoszący od 15 do 45 dni nie będzie przekraczała 20% 
(słownie: dwadzieścia procent) łącznej sumy wartości nominalnej wszystkich Wierzytelności 
Rezerwowych Pierwszego Stopnia wchodzących w skład Zbioru; 

c) do Zbioru nie będą wchodzić żadne Wierzytelności przysługujące Emitentowi wobec podmiotów z Grupy 
Kapitałowej Pragma Inkaso oraz wobec podmiotów powiązanych z tymi podmiotami; 

d) pozostałe zasady wchodzenia wierzytelności do Zbioru opisane w pkt 2.3.4. nie ulegną zmianie. 

2.8. SPOSOBY ZASPOKOJENIA 

Umowy zastawu rejestrowego, które będą zawierane przed rozpoczęciem emisji Obligacji danej serii będą 
przewidywać, że Administrator Zastawu może według swojego wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z 
przedmiotu zastawu w drodze: (1) sądowego postępowania egzekucyjnego, (2) sprzedaży przez przetarg 
publiczny, prowadzony przez komornika lub notariusza, (3) przejęcia na własność zbioru wierzytelności jako 
przedmiotu zastawu. Wartość przedmiotu Zastawu przyjęta na potrzeby przejęcia ustalona będzie w sposób 
wskazany w umowie, w szczególności przy uwzględnieniu opisanych w umowie cech wierzytelności wchodzących 
w skład zbioru. 

2.9. SKUTKI PRZEJĘCIA PRZEDMIOTU ZASTAWU 

Przejęcie przez Administratora Zastawu przedmiotu zastawu spowoduje wygaszenie zobowiązań Emitenta 
względem Obligatariuszy do wysokości wartości przedmiotu zastawu ustalonej zgodnie z umową zastawu 
rejestrowego. W przypadku, gdy wysokość niespłaconych zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji przekroczy 
wartość przedmiotu zastawu ustaloną zgodnie z umową zastawu rejestrowego, wówczas to zobowiązanie 
Emitenta ulega wygaszeniu w sposób proporcjonalny do liczby Obligacji przysługujących poszczególnym 
Obligatariuszom, przy czym w pierwszej kolejności wygaszeniu ulega zobowiązanie do zapłaty należności 
głównej.  

2.10. UZYSKIWANIE SPŁAT PRZEZ OBLIGATARIUSZY 

W przypadku dokonania przejęcia przez Administratora Zastawu przedmiotu zastawu, Administrator Zastawu 
przystąpi do windykacji lub spieniężania w inny sposób wierzytelności wchodzących w skład przejętego zbioru 
wierzytelności, celem przekazania uzyskanych środków Obligatariuszom. 

3. INFORMACJA NA TEMAT PODMIOTU ZABEZPIECZAJĄCEGO PODLEGAJĄCE UJAWNIENIU 

W treści Prospektu Podstawowego zawarte zostały informacje o Gwarancie, w tym samym zakresie jakby był 
Emitentem Obligacji. 

4. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU 

Umowa poręczenia stanowi Załącznik nr 4 do Prospektu. 
Wzór umowy zastawu rejestrowego stanowi Załącznik nr 5 do Prospektu. 
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Umowa z Administratorem Zabezpieczeń stanowi Załącznik nr 6 do Prospektu. 
Umowa zastawu rejestrowego, która zostanie zawarta celem zabezpieczenia Obligacji danej serii emitowanej w 
ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji będzie stanowić załącznik do Ostatecznych Warunków Emisji 
Obligacji danej serii i zostanie opublikowana łączenie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji danej serii. 
Informacja o zawarciu umowy zastawu rejestrowego stanowiącego zabezpieczenie Obligacji danej serii 
emitowanej w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji zostanie podana w dniu zawarcia umowy w trybie 
raportu bieżącego opublikowanego przez Emitenta. 
Dodatkowo informacja o zawarciu umowy zastawu rejestrowego zostanie podana do publicznej wiadomości w 
formie aneksu do Prospektu opublikowanego w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, tj. na stronach 
internetowych Spółki www[kropka]pragmafaktoring.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronach 
internetowych Oferujących: Domu Maklerskiego BDM S.A.: www[kropka]bdm.pl oraz Biura Maklerskiego ALIOR 
BANK S.A.: www[kropka]aliorbank.pl/biuro-maklerskie. 
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 WYKAZ ODESŁAŃ ZAMIESZCZONYCH W PROSPEKCIE 

W niniejszym Prospekcie Emisyjnym Podstawowym zostały zamieszczone następujące odesłania: 

1. Do historycznych danych finansowych Emitenta Pragma Faktoring S.A. za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 
roku, które zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem okresowym w dniu 20 marca 2017 roku dostępnych na 
stronie internetowej Emitenta:  
http://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2017/04/Jednostkowe-sprawozdanie-finasowe-za-2016-rok-z-opinia-1.pdf 

 
2. Do historycznych danych finansowych Emitenta Pragma Faktoring S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 
roku, które zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem okresowym w dniu 17 kwietnia 2018 roku dostępnych 
na stronie internetowej Emitenta:  
http://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2018/04/Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-Pragma-Faktoring-za-2017-z-opinią-biegłego.pdf 

 
3. Do opinii z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 rok przekazanej do publicznej wiadomości 
raportem okresowym w dniu 20 marca 2017 roku dostępnej na stronie internetowej Emitenta:  
http://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2017/04/Jednostkowe-sprawozdanie-finasowe-za-2016-rok-z-opinia-1.pdf 

 
4. Do opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok przekazanej do publicznej wiadomości 
raportem okresowym w dniu 17 kwietnia 2018 roku dostępnej na stronie internetowej Emitenta:  
http://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2018/04/Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-Pragma-Faktoring-za-2017-z-opinią-biegłego.pdf 

 
5. Do historycznych danych finansowych Gwaranta Pragma Inkaso S.A. za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 
roku, które zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem okresowym w dniu 20 marca 2017 roku dostępnych na 
stronie internetowej Gwaranta: 
http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2008/07/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-Pragma-Inkaso-za-2016-rok.pdf 

 

6. Do historycznych danych finansowych Gwaranta Pragma Inkaso S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 
roku, które zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem okresowym w dniu 17 kwietnia 2018 roku dostępnych 
na stronie internetowej Gwaranta: 
http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2018/04/Skonsolidowane-sprawozdanie-Finansowe-Pragma-Inkaso-wraz-z-opinią-biegłego.pdf 

 
7. Do opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gwaranta Pragma Inkaso S.A. za 2016 rok przekazanej 
do publicznej wiadomości raportem okresowym w dniu 20 marca 2017 roku dostępnej na stronie internetowej Gwaranta:  
http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2008/07/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-Pragma-Inkaso-za-2016-rok.pdf 

 

8. Do opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gwaranta Pragma Inkaso S.A. za 2017 rok przekazanej 
do publicznej wiadomości raportem okresowym w dniu 17 kwietnia 2018 roku dostępnej na stronie internetowej 
Gwaranta:  
http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2018/04/Skonsolidowane-sprawozdanie-Finansowe-Pragma-Inkaso-wraz-z-opinią-biegłego.pdf 

 
9. Do skonsolidowanych danych śródrocznych Emitenta Pragma Faktoring S.A. zawartych w śródrocznym 
skonsolidowanym raporcie finansowym opublikowanym dnia 5 września 2018 roku zawierającym informacje finansowe za 
okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. dostępnym na stronie internetowej Emitenta: 
https://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2018/09/Pragma-Faktoring-raport-okresowy-1-polrocze-2018.pdf 
 

10. Do skonsolidowanych danych śródrocznych Emitenta Pragma Faktoring S.A. zawartych w śródrocznym 
skonsolidowanym raporcie finansowym opublikowanym w dniu 26 listopada 2018 roku zawierającym informacje 
finansowe za okres od 1 lipca 2018 do 30 września 2018 roku dostępnych na stronie internetowej Emitenta:  
https://inwestor.pragmafaktoring.pl/wp-content/uploads/2018/11/Pragma-Faktoring_raport-okresowy-za-3-kwartal-2018-1.pdf 

 
11. Do skonsolidowanych danych śródrocznych Gwaranta Pragma Inkaso S.A. zawartych w śródrocznym skonsolidowanym 
raporcie finansowym opublikowanym dnia 7 września 2018 roku zawierającym informacje finansowe za okres od 1 stycznia 
do 30 czerwca 2018 r. dostępnym na stronie internetowej Gwaranta: 
https://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2018/09/Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1H-2018-Pragma-Inkaso-SA.pdf 

 
12. Do skonsolidowanych danych śródrocznych Gwaranta Pragma Inkaso S.A. zawartych w śródrocznym skonsolidowanym 
raporcie finansowym opublikowanym w dniu 28 listopada 2018 roku zawierającym informacje finansowe za okres od 1 
lipca 2018 do 30 września 2018 roku dostępnych na stronie internetowej Gwaranta:  
http://inwestor.pragmainkaso.pl/wp-content/uploads/2018/11/GK-Pragma-Inkaso_raport-za-3-kwartal-2018.pdf  
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