
Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o. powstała w 2012 roku i jest od tamtej pory aktywnym uczestnikiem rynku wierzytelności. 
Od 2017 roku działalność spółki ukierunkowana jest przede wszystkim na: zakup masowych wierzytelności B2C (nazwa relacji występujących pomiędzy
przedsiębiorstwami i klientami indywidualnymi) na własny rachunek, w szczególności z sektora finansowego oraz obsługę wyżej wymienionych wierzytelności w
ramach windykacji zewnętrznej (inkaso).
Model biznesowy Emitenta oparty jest na wykupie pakietów wierzytelności konsumenckich od instytucji finansowych, głównie firm pożyczkowych i
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych. Uzupełnieniem oferty biznesowej jest oferta na zlecenie windykacji wierzytelności skierowana do tych
samych grup podmiotów oraz wykup wierzytelności B2B.
Przy zakupie wierzytelności Emitent skupia się na portfelach zapewniających stały wpływ już od pierwszych dni od nabycia. Emitent wypracował procedurę
windykacyjną ukierunkowaną na szybki spływ wierzytelności i poprawę efektywności w pracujących portfelach.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O EMITENCIE

TERMIN ZAPISÓW 07.09 - 29.09.2021

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII C
KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem
utraty części lub całości zainwestowanych środków

RYZYKO
INWESTYCYJNE
                            

Inwestowanie w obligacje
korporacyjne wiąże się z
ryzykiem utraty części lub całości
zainwestowanych środków.
Szczegółowe informacje na
temat czynników ryzyka,
związanych z niniejszą
inwestycją, zostały opisane w
rozdziale II Czynniki ryzyka
Memorandum Informacyjnego.

Poręczenie osobiste Pana Marcina
Banysia (UBO) wraz z 777 KPC
Weksel Emitenta wraz z 777 KPC
Emitenta
Hipoteka na nieruchomościach o
wartości min. 100% wartości
obligacji
Zastaw na zbiorze wierzytelności
wynikających z nabytych pakietów
wierzytelności (min. 150%
wartości przydzielonych obligacji)

ZABEZPIECZENIE
                             

CEL EMISJI
                            

Celem emisji Obligacji Serii C jest pozyskanie środków pieniężnych,
które zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Emitenta oraz
na nabycie pakietów wierzytelności przez fundusze inwestycyjne
lub spółki z grupy Emitenta, a także na nabywanie certyfikatów
funduszy nabywających portfele wierzytelności, z zastrzeżeniem, że
środki uzyskane z emisji Obligacji Serii C nie będą wykorzystane na
udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom
fizycznym lub podmiotom spoza grupy Emitenta oraz nie zostaną
przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Emitenta pakietów
wierzytelności.
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Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii C spółki Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny
oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji
o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia
w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii C oraz
czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl/emisja/kancelaria-
prawna-rubikon-seria-c/ oraz Emitenta: www.kancelariarubikon.pl. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją,
zostały opisane w rozdziale II Czynniki ryzyka Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może
prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

SZCZEGÓŁY OFERTY

Emitent

Termin zapisów 

Termin przydziału 

Cena emisyjna 

Liczba Obligacji 

Minimalny zapis 

Oprocentowanie 

Okres zapadalności 

Wypłata odsetek 

Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o.

7 września - 29 września 2021 r.

30 września 2021 r. 

1 000 zł za jedną Obligację Serii C

8 400 sztuk Obligacji Serii C           

5 000 zł

stałe 7% 

24 miesiące

miesięcznie

EMITENT FIRMA INWESTYCYJNA

WIZJA ROZWOJU SPÓŁKI

Nadrzędnym celem Spółki na najbliższe 3-5 lat jest maksymalizacja
wartości spółki poprzez wzmocnienie jej kapitałów. Odbędzie się to

dzięki budowie finansowania zewnętrznego, jak i wzrostowi organicznemu.

Kancelaria zamierza osiągnąć te cele poprzez systematyczną budowę
wartości portfela wierzytelności własnych.

Spółka zamierza również zacząć nabywanie portfeli z innych
segmentów rynku – a mianowicie mniejsze portfele bankowe gdzie Spółka

dostrzega niszę.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
http://www.kancelariarubikon.pl/

