BIZNES | WIERZYTELNOŚCI | Pozyskiwanie kapitału na wykup długów

For-Net chce zadebiutować na parkiecie
ności we właściwym momen
cie.
- Większe zaangażowanie
kapitałowe pozwoli nam na za
kup większych portfeli wierzy
telności w celu ich dalszej win
dykacji na własny rachunek przyznaje Marcin Adamczak,
prezes For-Net.
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Analitycy zwracają uwagę,
że firmy windykacyjne powin
o Fast Finance, Pragma ny być przygotowane finanso
Inkaso i Grupa Pactor-Po- wo, by w zakresie swojej dzia
tempa Inkasso, firmach zajmu łalności móc reagować na to,
jących się obrotem i zarządza co dzieje się w sektorach go
niem wierzytelnościami, które spodarki powiązanych z ich
weszły na rynek NewConnect, działalnością.
do debiutu przygotowuje się
- Duża dostępność kredytów
- For-Net. Spółka sprzedaż akcji konsumenckich oraz otwartość
planuje na sierpień.
na nie kredytobiorców to po
Trzy pierwsze firmy pozy tencjalne źródło wierzytelności
skały w ten sposób około 15 konsumenckich - mówi To
mln zł. Pozwala im to przede masz Boduszek, prezes Prag
wszystkim na wykup pakie ma Inkaso.
Wartość przeterminowa
tów wierzytelności wartych co
najmniej kilkaset tysięcy zło nych długów w Polsce rośnie
tych. Spółka, która chce pozy o około 500 mln zł kwartalnie,
skać atrakcyjnych klientów a banki, chcąc uwolnić środki
i wygrać rywalizację z konku na nowe pożyczki, sprzedają
rencją, musi posiadać kapitał coraz świeższe długi. Jak do
obrotowy, który pozwoli jej na wiedziała się GP, w przyszłym
ich inwestowanie w wierzytel roku banki mogą zacząć poOd początku roku już trzy
spółki zajmujące się obrotem
długami weszły na
NewConnect Czwarta szykuje
się do debiutu. Szukają
środków na wykup dużych
pakietów wierzytelności.

P

KAPITAŁ Z NEWCONNECT
• Fast Finance

5,00 mln zł
• Pragma Inkaso

6,80 mln zł
• Grupa Pactor- Potempa Incasso

Źródło: spółki

2,55 mln zł

zbywać się nawet spłacanych
regularnie długów.
- W tej chwili nie ma na ryn
ku zbyt wielu pakietów wierzy
telności przeznaczonych do wy
kupienia, ale tendencje w pol
skiej gospodarce wskazują, że
pod koniec bieżącego roku ten
rynek się ożywi - mówi Piotr
Karol Potempa, prezes Grupa
Pactor-Potempa Inkasso*
Pisaliśmy o tym
• Nawet rzetelnie spłacany
kredyt...
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