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Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 
czerwca 2014 r. Emitent objął obligacje odsetkowe serii T wyemitowane przez Spółkę zależną. 
Emitent objął, na podstawie umowy subskrypcji obligacji, obligacje odsetkowe serii T, oprocentowane według 
zmiennej stopy procentowej, nie zabezpieczone, na okaziciela, wyemitowane na okres 4 lat, w ramach emisji 
prywatnej, przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, stanowiącej 
Spółkę zależną Emitenta, o łącznej wartości nominalnej 62 mln zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony złotych) za 
cenę równą wartości nominalnej obligacji („Obligacje”). Wartość ewidencyjna Obligacji w księgach rachunkowych 
Emitenta jest równa wartości nominalnej Obligacji i wynosi 62 mln zł.

Objęcie Obligacji nastąpiło poprzez potrącenie wzajemnych wymagalnych wierzytelności Emitenta i Spółki 
Zależnej, przy czym wierzytelność Emitenta do Spółki Zależnej wynikała z wymagalnego zobowiązania Spółki 
Zależnej do wykupu 4 czterech serii obligacji odsetkowych, objętych przez Emitenta w dniu 9 grudnia 2011 roku, o 
czym informowano w raporcie bieżącym nr 60/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku.

Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki Zależnej będącej emitentem obligacji, posiadającym 100% akcji w jej 
kapitale zakładowym jak i 100% głosów w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Zależnej a 
ponadto Pan Paweł Szewczyk będący Prezesem Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Klasy A 
Spółki Zależnej.

Wartość nominalna objętych Obligacji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
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Subject: Acquisition by the Issuer of bonds issued by a subsidiary – refinancing of the obligations of the 

subsidiary.

The Management Board of Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (“the Issuer”) 

informs that today i.e. 13 June 2014 it took up T series interest bearer bonds issued by its Subsidiary.

The Issuer acquired, on the basis of a subscription agreement, the non-secured T series interest bearer bonds, 

with a variable interest rate, issued for a period of 4 years, within a private issue by Kredyt Inkaso Portfolio 

Investments (Luxembourg) S.A. with its registered office in Luxembourg, constituting the Subsidiary of the 

Issuer (“the Subsidiary”) of the total nominal value of 62 million zloty (say: sixty two million zloty) for the price 
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equal to the bonds’ nominal value (“the Bonds”). The book value of the Bonds included in the Issuer’s books, 

amounts to the Bonds’ nominal value of 62 million zloty.

The acquisition of the Bonds took place through a deduction of mutual due receivables of the Issuer and the 

Subsidiary, while the Issuer’s receivable against the Subsidiary resulted from the Subsidiary’s due obligation to 

redemption of 4 (four) series of interest bonds acquired by the issuer on 9 December 2011, which was reported 

with the current report no. 60/2011, dated 9 December 2011.

The Issuer is the sole shareholder of the Subsidiary being the issuer of bonds, having 100% shares in its share 

capital as well as 100% votes in the overall number of votes at the Subsidiary’s General Assembly, furthermore 

Mr. Paweł Szewczyk, being the President of the Management Board of the Issuer, is at the same time holding the 

position of the A Class Director of the Subsidiary.

The nominal value of the Bonds exceeds 10% of the Issuer’s equity.
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