KWIT Dochodowy SERIA K21
ZAPISY
22 listopada 2021 r. – 22 lutego 2022 r.

ZAINWESTUJ W KWIT Dochodowy!
www.kwitdochodowy.com
www.breweleasing.pl

BREWE Leasing to spółka z GRUPY BREWE,
która od ponad 6 lat rozwija się razem
z rynkiem usług finansowych i jednocześnie
Emitent papieru wartościowego jakim jest
KWIT Dochodowy.

Zapraszamy inwestorów do
inwestowania w KWIT Dochodowy od
BREWE Leasing.

__________
____

Jesteśmy Partnerem w biznesie
Mamy doświadczenie
__________

RYNKI DZIAŁANIA
LEASING

Branża leasingowa w pierwszej połowie 2021 roku sfinansowała pojazdy lekkie o łącznej wartości 17,7 mld
zł, co stanowiło wynik o 29 proc. wyższy niż rok wcześniej. Pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t,
odnotowały wysokie dynamiki (odpowiednio 31,1 proc. r/r i 18,4 proc. r/r).

W segmencie maszyn i urządzeń rynek leasingu odnotował dynamikę na poziomie
21,8 proc. r/r i wartość 11,3 mld zł.

Prognozy dla branży są bardzo optymistyczne. Jeszcze na początku tego roku zakładaliśmy, że to będzie
przyrost 11 proc., natomiast już teraz najnowsze prognozy mówią, że branża leasingowa powinna urosnąć
w tym roku ponad 20 proc., finansując aktywa około 85 mld zł

Źródło: Związek Polskiego Leasingu www.leasing.org.pl

RYNKI DZIAŁANIA
FAKTORING

Rynek faktoringu r/r urósł o 1/4. W jeszcze szybszym tempie przybyło klientów instytucjom udzielającym
finansowania na podstawie faktur sprzedażowych.
W półroczu obroty 32 faktorów odpowiadających za ponad 90 proc. wyników sektora wyniosły 167,4 mld zł.
To o przeszło 32 mld zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dynamika na poziomie
24 proc. okazała się największa od czterech lat.
Po faktoring sięgnęło 20,6 tys. firm. To aż o 30 proc. (4,7 tys. podmiotów) więcej niż rok temu i najwięcej
w historii.
Na popularności najmocniej zyskał faktoring eksportowy. Wartość faktur wykupionych w ramach jego
opcji pełnej wzrosła o 49 proc., a opcji niepełnej – o 25 proc.

Źródło: Polski Związek Faktorów www.faktoring.pl
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FAQ
Skąd pomysł KWIT-u Dochodowego?
Sam pomysł weksli komercyjnych nie jest nowy. Ten instrument obchodził właśnie w Polsce ćwierćwiecze historii.
Na bazie tradycyjnych rozwiązań stworzyliśmy jednak wiele własnych pomysłów i rozwiązań.
Ile można zarobić na KWIT-ach?
KWIT-y Dochodowe mają konstrukcję rosnących systematycznie kuponów. W pierwszym okresie inwestycyjnym jest to
7,5% w skali roku, a w ostatnim, piątym okresie inwestycyjnym 9,5% w skali roku. Okresy inwestycyjne trwają rok,
z wyjątkiem pierwszego okresu, który trwa 15 miesięcy.
Czy KWIT-y są instrumentem bezpiecznym?
KWIT-y Dochodowe są od strony prawnej wekslami. Weksle mają z natury bardzo dużą i szybką moc egzekucyjną,
i bywają same w sobie zabezpieczeniem innych zobowiązań. My ten instrument wyposażyliśmy w dodatkowe
zabezpieczenia np. w postaci zastawu rejestrowego w wysokości 120% należności wekslowej, czy oświadczenia
o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (słynne 777). Dodatkowo wprowadziliśmy funkcję Administratora Zastawu
- kancelarii adwokackiej, jak również instytucję depozytu notarialnego.
Czy zabezpieczenia są ustanawiane grupowo czy indywidualnie na każdego klienta?
Ponieważ mamy Administratora Zastawu, zastaw ustanawiany jest dla serii (czyli grupowo), a nie indywidualnie dla
każdego inwestora.
Odpowiedzi udzielili: Arkadiusz Mikłasz oraz Paweł Zaremba Śmietański

KWIT Dochodowy

WEKSEL WŁASNY seria: K21
Numer kolejny w serii:
Warszawa, dnia ……………………………………..r.
Weksel na sumę: ………………………….
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………….
Dnia …………………………….r. zapłacę bez protestu za ten weksel własny na rzecz:
Jana Kowalskiego

sumę ……………………………………..w Katowicach, Al. Korfantego 169, za pomocą przelewu na wskazany rachunek remitenta.
Podpis wystawcy:

WARUNKI EMISJI KWITÓW DOCHODOWYCH BREWE Leasing

SERIA K21

Nominały KWIT-u Dochodowego: 5, 20, 50 tysięcy złotych.
Dyskonto 7,5% w skali roku w okresie oferowania (3 miesiące).

SERIA 5K21

Kupon 7,5% w pierwszym okresie inwestycyjnym (15 miesięcy)
wypłacany kwartalnie.
W kolejnych okresach inwestycyjnych odpowiednio 8%; 8,5%;
9%; 9,5% w skali rocznej (jeden rok) wypłacane kwartalnie.

SERIA 20K21

SERIA 50K21

Twoje pieniądze pracują od dnia wpłaty.

ZABEZPIECZENIE INWESTYCJI
1. Sądowy zastaw na zmiennym zbiorze wierzytelności Emitenta
o wartości 120% łącznej sumy cen weksli z danej serii.
2. Podstawą wierzytelności są umowy leasingowe i faktoringowe, a w ślad za nimi prawo
własności środków trwałych oraz zabezpieczenie na majątku leasingobiorcy i faktoranta.
3. Dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. na rzecz Administratora
Zastawu.
4. Administrator Zastawu czuwa też nad bezpieczeństwem wypłat z tytułu KWIT-u
Dochodowego.
5. Administrator Zastawu daje możliwość przechowania KWIT-u Dochodowego w Depozycie
Notarialnym.

DLACZEGO

WARTO ZAINWESTOWAĆ?
1. Tradycyjny papier wartościowy, jakim jest weksel daje dużą łatwość
egzekucyjną, większą niż obligacja.

2. Jesteśmy właścicielem przedmiotu transakcji, którą finansujemy –
przez cały czas jej trwania.
3. Inwestycję pośrednio zabezpiecza się na pozostałym majątku
przedsiębiorcy, któremu udzielamy finansowania.
4. Zawsze ubezpieczamy majątek będący przedmiotem transakcji.
5. Twoja inwestycja jest zabezpieczona poprzez sądowy zastaw
rejestrowy na wierzytelnościach od leasingobiorców i faktorantów.

6. Bezpieczeństwo przechowywania weksla może być zapewnione
poprzez złożenie go przez Administratora Zastawu do Depozytu
Notarialnego.

JAK
ZAINWESTOWAĆ?

Skorzystaj z programu
5 kroków:
1. WEJDŹ NA STRONĘ: www.kwitdochodowy.com
2. WYPEŁNIJ FORMULARZ lub
ZADZWOŃ POD NUMER +48 515 095 868
lub
ZGŁOŚ AKCES PISZĄC NA ADRES: k.lont@breweleasing.pl
3. SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ
4. ZAPIS ZŁOŻYSZ ONLINE - POPROWADZIMY CIĘ

ZADZWOŃ DO
SWOJEGO DORADCY

5. UWIERZYTELNIASZ ZAPIS – PODPISUJESZ DOKUMENTY
I WPŁACASZ KWOTĘ NA PODANE KONTO

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE ☺
ZADZWOŃ
+48 32 700 11 83
+48 515 095 868
NAPISZ
office@kwitdochodowy.com
k.lont@breweleasing.pl

BREWE Leasing sp. z o.o. ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS
0000252323, NIP 5213380578, REGON 140469524, kapitał zakładowy: 1 550 000 zł, w całości opłacony.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. Ma on charakter informacyjny. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące
Weksla/KWIT-u Dochodowego znajdują się w propozycji nabycia w tym w Regulaminie nabywania Weksla/KWIT-u Dochodowego oraz w ofercie nabycia Weksla/KWIT-u
Dochodowego. Materiał nie stanowi propozycji nabycia instrumentów finansowych w rozumieniu Ustawy o ofercie. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Art.66 Kodeksu
cywilnego. W niniejszym dokumencie zostały wykorzystane źródła informacji, które BREWE Leasing uznaje za wiarygodne. Emitent przypomina, że wszelkie inwestycje są obarczone
ryzykiem. BREWE Leasing nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego dokumentu. Niniejszy materiał oraz wszelkie załączone do niego pliki są
przeznaczone dla odbiorcy i mogą podlegać ochronie prawnej.

