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Data sporządzenia: 2014-07-18

Skrócona nazwa emitenta
Bowim

Temat
Zawarcie umowy faktoringu z Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
Podstawa prawna wybierana w ESPI:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd BOWIM S.A. (dalej: "Emitent" lub „BOWIM") informuje, iż w dniu 17.07.2014 roku powziął informację
o zawarciu z dniem 30.06.2014 roku z Coface Poland Factoring Sp. z o.o. (dalej: „Spółka Faktoringowa”) z
siedzibą w Warszawie, umowy faktoringu mieszanego dla swoich należności handlowych.
Zgodnie z Umową Emitent przelewa na Spółkę Faktoringową, a Spółka Faktoringowa nabywa, wszystkie
scedowane wierzytelności Emitenta, które powstaną w okresie trwania Umowy w stosunku do jego
odbiorców z tytułu zawartych umów sprzedaży towarów i usług.
Spółka Faktoringowa udziela finansowania w ramach przyznanego limitu factoringowego do kwoty
20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) na warunkach określonych w Umowie. Przyznany
limit ma charakter odnawialny. Spółka Faktoringowa będzie dokonywała wypłaty zaliczki na poczet
finansowania wierzytelności w wysokości 90% wartości brutto wierzytelności. Spółce Faktoringowej
przysługuje miesięczna prowizja operacyjna od kwoty brutto przelanych w danym miesiącu wierzytelności.
Spółce Faktoringowej przysługują odsetki dyskontowe obliczone od wartości nominalnej sfinansowanych
wierzytelności, liczone od dnia wypłaty zaliczki do dnia terminu płatności faktury włącznie, powiększone o
rynkową marżę i o podatek od towarów i usług (VAT). Oprocentowanie dyskonta ustalane jest na
podstawie stawki bazowej WIBOR 1M.

Zabezpieczenie spłaty należności stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo
do dysponowania rachunkami bankowymi, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zawartej z Compagnie
Francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. Oddział w Polsce.

Umowa zawarta została na czas nieokreślony, jednak nie krótszy niż trzy lata od dnia zawarcia umowy.
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W opinii Zarządu pozyskanie nowego partnera finansowego pozytywnie wpłynie na dywersyfikację
wykorzystywanych źródeł finansowania oraz poprawę płynności Grupy, a także na współpracę z Coface
Poland Credit Management Services Sp. z o.o. oraz z Coface Poland Insurance Service Sp. z o.o.
Emitent raportuje ww. umowę z uwagi na jej potencjalny wpływ na cenę akcji oraz przyszłe wyniki finansowe
Spółki.
Dodatkowo Spółka w 16 lipca 2014 roku złożyła pismo z propozycją rozwiązania za porozumieniem stron
umów faktoringu zawartych z mFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie tj.:
1. umowy „Faktoringu z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy nr 95/2011” zawartą w dniu 19
grudnia 2011 roku oraz
2. umowy „Faktoringu krajowego z regresem” nr 8/2006 zawartą w dniu 03.04.2006 roku
Rozwiązanie powyższych umów nastąpi w terminie obustronnie uzgodnionym.
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