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Podjęcie decyzji o zakończeniu negocjacji w sprawie połączenia Emitenta z BEST S.A. i Gamex Sp. z o.o. i 
wypowiedzeniu Umowy o Współpracy zawartej z Best S.A.
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2015 z 
dnia 17 grudnia 2015 roku oraz raportu bieżącego nr 41/2015 z dnia 28 września 2015 roku, w którym informował 
o: 
(i) podjęciu decyzji o zamiarze połączenia z BEST S.A. („BEST”) i z Gamex sp. z o.o. (Gamex), oraz
(ii)podpisaniu na tą okoliczność umowy, zgodnie z którą Emitent i BEST rozpoczęły negocjacje w sprawie 
połączenia Emitenta z BEST i Gamex oraz ustaliły zasady współpracy w związku z zamierzonym połączeniem 
(Umowa o Współpracy),

informuje, iż zakończył negocjacje w sprawie połączenia Emitenta z BEST i Gamex oraz skierował w dniu 
dzisiejszym do BEST pisemne wypowiedzenie Umowy o Współpracy z zachowaniem 2 tygodni okresu 
wypowiedzenia.

Po odbytych dotychczas negocjacjach i mając na uwadze przewidywany harmonogram planowanego połączenia, 
Zarząd Emitenta nie osiągnął z BEST konsensusu w zakresie ustalenia szczegółowych warunków połączenia, w 
szczególności w przedmiocie ustalenia parytetu wymiany akcji Emitenta na akcje BEST.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No 1/2016

Podstawa prawna: art. 56 sec 1 item 1 confidential information

Undertaking decision on conclusion of negotiations in terms of the Issuer’s merger with BEST S.A. and 
Gamex Sp. z o.o. and terminating of the Cooperation Agreement concluded with  BEST S.A.

Content:

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. with the registered office in Warsaw („the Issuer”), pursuant to 

current report No 65/2015 dated 17 December 2015 and  current report No 41/2015 dated 28 September 2015, 
informing on: 

(i) undertaking decision on the intention of merger with BEST S.A. („BEST”) and with Gamex sp. z o.o. 
(Gamex), and
(ii) signing of the agreement covering the referred mergerintention, according to which the Issuer andBEST 
commenced negotiations on the Issuer’s merger with BEST andGamex and agreed the rules of cooperationin 
relation to intended merged (“Cooperation Agreement”),

informs that, it canceled negotiations on the Issuer’s merger with BEST and Gamex and circulated today to BEST 
the written termination notice of the Cooperation Agreement within 2 weeks of notice period.

Following so far negotiations and having in mind anticipated schedule for the planned merger, the Issuer’s 
Management Board did notreach the consensus with BEST in terms of agreeing on detailed merger conditions, in 

particular on the parity of exchanging the Issuer’s shares for the BEST’s shares. 
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Paweł Szewczyk Prezes Zarządu

2016-01-05 Jan Paweł Lisicki Wiceprezes Zarządu
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