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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) 
informuje, że jednostka zależna Emitenta Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w 
Luksemburgu (Jednostka Zależna, Nabywca) zawarła w dniu 28 sierpnia 2015 roku umowę przelewu 
wierzytelności (Umowa) z POLKOMTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zbywca).
Przedmiotem Umowy jest nabycie portfela wierzytelności obejmującego wierzytelności pieniężne Zbywcy wobec 
dłużników z tytułu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych o łącznej wartości nominalnej 72 425 559,47 zł 
za cenę w kwocie 17 997 751,53 zł.
Zapłata ceny nastąpiła w dniu zawarcia Umowy. Warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w 
tego typu umowach. Umowa nie została zawarta pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu.
Emitent zarządza wierzytelnościami Jednostki Zależnej. Umowa przewiduje, że otrzymane przez Emitenta dane i 
dokumenty, w szczególności dane osobowe nie mogą zostać przekazane poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 
bez zgody Zbywcy. W przypadku naruszenia tego obowiązku Nabywca (tj. Jednostka Zależna) zapłaci karę umowną 
w wysokości 100 % ceny. Ponadto Umowa przewiduje, że Nabywca zobowiązuje się nie żądać i nie dochodzić od 
dłużników żadnych dodatkowych należności związanych z prowadzeniem pozasądowych działań windykacyjnych 
lub z innych tytułów nie wskazanych w Umowie, a za naruszenie tego obowiązku przewidziana jest kara umowna w 
wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.
Kryterium stanowiącym podstawę uznania Umowy za znaczącą umowę jest cena nabycia portfela wierzytelności, 
która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
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Current report no. 23/2015

Legal basis: current and periodic information

Subject: Concluding a significant agreement by the subsidiary of the Issuer

Contents of the report:

In reference to the current report no. 17/2015 of 15 July 2015, the Management Board of Kredyt Inkaso S.A. 

informs that on 28 August 2015 the subsidiary of the Issuer KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS 

(LUXEMBOURG) S.A. with its registered office in Luxembourg (Subsidiary, Buyer) concluded with 

POLKOMTEL Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (Seller), an assignment of receivables agreement 

(Agreement).
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(Agreement).

The subject matter of the Agreement is the purchase of the portfolio of receivables containing monetary 

receivables of the Seller against debtors due to telecommunication services agreements of the total nominal value 

of PLN 72 425 559,47 for the price in the amount of PLN 17 997 751,53.

Payment of the price took place on the day of conclusion of the Agreement. The terms of the Agreement do not 

depart from the commonly used standards for these types of agreements. The Agreement was not concluded 

neither with the restriction nor subject to term.

The Issuer manages receivables of the Subsidiary. The Agreement stipulates that the data and documents, in 

particular the personal data obtained by the Issuer may not be disclosed outside of the territory of the Republic of 

Poland without the Seller’s consent. In the event of breaching this obligation the Buyer (i.e. Subsidiary) shall pay a 

contractual penalty in the amount of 100% of the price. Moreover, the Agreement stipulates that the Buyer 

undertakes not to claim from debtors any other additional dues related to carrying on extrajudicial collection acts 

or others not indicated in the Agreement. For each case of infringement of this obligation a contractual penalty in 

the amount of PL 5.000,00 is stipulated.

The criteria constituting the basis of deeming the Agreement as a significant agreement is the purchase price of 

the portfolio of receivables which surpasses 10% of the value of the issuer’s equity.
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