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RAPORT MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2022 ROKU 

  

Zarząd spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 

Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” przekazuje 

niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2022 roku.  

  

1.Informacje podstawowe.  

 

Emitent jest przedsiębiorstwem obsługującym rynek wierzytelności oraz pokrewne. Obsługa 

dotyczy zarówno własnych pakietów wierzytelności, pozyskanych z rynku wtórnego, jak i 

działalności na zlecenie podmiotów trzecich. Obejmuje ona kompleksowy zakres działań takich 

jak monitoring i nadzór, windykację polubowną zdalną i terenową, egzekucję sądową i inne. 

Obsługiwane są zarówno wierzytelności masowe, biznesowe jak i zabezpieczone hipotecznie. 

Najczęściej dotyczą one sektora komunikacyjnego (pasażerski transport kolejowy i drogowy), 

telekomunikacyjnego, pożyczkowego oraz wierzytelności z sektora bankowego. Jednocześnie 

BVT S.A. zajmuje się realizacją projektów związanych z restrukturyzacją wierzytelności. 

 

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, 

które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej 

oraz wyników finansowych emitenta.  
 

W marcu 2022 r. Zarząd Spółki realizował bieżącą działalność operacyjną i kontynuował 

rozpoczęte wcześniej projekty. W ramach działalności gospodarczej (polegającej przede 

wszystkim na windykacji wierzytelności własnych, windykacji na zlecenie, realizacji innych 

zleceń od klientów) Spółka odnotowała przychody w wysokości 153.438,10 zł. 

 

W dniu 4 marca 2022 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, 

Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii K za szósty okres odsetkowy w pełnej 

wysokości na rzecz wszystkich Obligatariuszy. 

 

W dniu 14 marca 2022 r. Spółka dokonała nabycia 180 obligacji serii H o wartości nominalnej 

1.000,00 zł każda, to jest za łączną kwotę 180.000,00 zł (Spółka wyemitowała 1.451 obligacji 

serii H o łącznej wartości nominalnej 1.451.000,00 zł) oraz umorzenia tych obligacji. Nabycie 

zostało dokonane przed terminem wykupu tych obligacji w drodze podpisania pomiędzy Spółką 

a Obligatariuszami, których to dotyczy, stosownego porozumienia. Nabycie obligacji nastąpiło 

bez przepływu środków pieniężnych do Obligatariuszy, a w drodze zaliczenia tych 

wierzytelności na opłacenie obejmowanych przez Obligatariuszy, a emitowanych przez Spółkę 

obligacji serii M, które obecnie znajdują się w fazie subskrypcji. 

 

W dniu 15 marca 2022 r. Spółka dokonała wypłaty odsetek za ostatni okres odsetkowy oraz 

wykupu i umorzenia wszystkich do tej pory niewykupionych obligacji serii H. Wykup tych 

obligacji serii H odbył się zgodnie z terminem wskazanym w warunkach emisji. 

 

W dniu 30 marca 2022 r. Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii J za dziewiąty 

okres odsetkowy na rzecz wszystkich Obligatariuszy. 

 

Poza wskazanymi wyżej zdarzeniami, nie wystąpiły inne czynniki, które mogłyby mieć wpływ 

na bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową Emitenta.  
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3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem.  

 

Raporty bieżące i okresowe publikowane w systemie EBI w marcu 2022 roku: 

Lp. Typ raportu Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

1.  Bieżący 7/2022 11.03.2022 r. Raport miesięczny 

za luty 2022 roku 

 

Raporty publikowane w systemie ESPI w marcu 2022 roku: 

Lp. Typ raportu Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

1. Bieżący 12/2022 04.03.2022 r. Wypłata odsetek od 

obligacji serii K 

2. Bieżący 13/2022 14.03.2022 r. Nabycie i umorzenie 

części obligacji serii 

H 

3. Bieżący 14/2022 15.03.2022 r. Wypłata odsetek, 

wykup i umorzenie 

obligacji serii H 

4. Bieżący 15/2022 30.03.2022 r. Wypłata odsetek od 

obligacji serii J 

 

Raporty Emitenta są publikowane na bieżąco na stronie internetowej: www.bvtsa.com.pl, a 

także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.infostrefa.com. 

 

4. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, 

miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.  

 

W marcu 2022 r., Spółka realizowała cele strategiczne, które w związku z charakterystyką 

prowadzonej działalności są tożsame z celami emisyjnymi wyemitowanych obligacji serii H, 

serii I, serii J, serii K, serii L oraz akcji serii H, tj. w zakresie szeroko rozumianej obsługi 

posiadanych pakietów wierzytelności oraz pozyskiwania kolejnych. 

 

5. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym 

miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności 

daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia 

subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji 

raportu analitycznego.  

 

W dniu 16 maja 2022 r. Spółka opublikuje raport za I kwartał 2022 r. 

W dniu 31 maja 2022 r. Spółka opublikuje raport roczny za 2021 r. 

W terminie do 14 maja 2022 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za kwiecień 2022 roku. 

http://www.infostrefa.com/

