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Pozostałe informacje zgodnie z paragrafem 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministerstwa 

Finansów z 19.10.2005 r.  
 
1. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania 

finansowego (również przeliczone na Euro) zostały przedstawione na pierwszej stronie 
niniejszego sprawozdania (SA-Q). 

 
2. Emitent nie uczestniczy w grupie kapitałowej.  

 
3. W okresie sprawozdawczym nie doszło do zmiany w strukturze gospodarczej Emitenta, 

w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży 
jednostek grupy kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, 
restrukturyzacji i zaniechania działalności.  

 
4. Zarząd Emitenta informuje, że prognozy na rok obrotowy 28.12.2006-31.03.2008 

opublikowane prospektem emisyjnym Emitenta zostały wykonane.  
 
5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co 

najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień 
przekazania raportu kwartalnego to: 

 
Agnieszka Buchajska – 2.207.000 akcji, stanowiących 40,17 % kapitału zakładowego 
Emitenta i uprawniających do wykonywania 2.207.000 głosów na Zgromadzeniu 
Wspólników Emitenta co stanowi 40,17 % ogólnej liczby głosów Walnego Zgromadzenia 
Kredyt Inkaso S.A. 

 
Artur Górnik – posiadał bezpośrednio 280.000 akcji, stanowiących 5,10 % akcji 
Emitenta, stanowiących 5,10 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 
wykonywania 280.000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników Emitenta co stanowi 5,10 
% ogólnej liczby głosów Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. Artur Górnik był 
także na dzień 31 marca 2008 roku właścicielem wszystkich udziałów w KI sp. z o.o.. 
Poprzez KI sp. z o.o. posiadał 240.000 akcji, stanowiących 4,37 % kapitału 
zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 240.000 głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników Emitenta co stanowi 4,37 % ogólnej liczby głosów Walnego 
Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. Bezpośrednio i poprzez KI sp. z o.o. Artur Górnik 
posiadał 520.000 akcji, stanowiących 9,47 % kapitału zakładowego Emitenta 
i uprawniających do wykonywania 520.000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników 
Emitenta co stanowi 9,47 % ogólnej liczby głosów Walnego Zgromadzenia Kredyt 
Inkaso S.A. 

 
Dekra Holdings Limited (Nikozja, Cypr) – 499.000 akcji, stanowiących 9,08 % 
kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 499.000 głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników Emitenta co stanowi 9,08 % ogólnej liczby głosów Walnego 
Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. 

 
Monika Chadaj – 405.000 akcji, stanowiących 7,37 % kapitału zakładowego Emitenta 
i uprawniających do wykonywania 405.000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników 
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Emitenta co stanowi 7,37 % ogólnej liczby głosów Walnego Zgromadzenia Kredyt 
Inkaso S.A. 

 
Sławomir Ćwik – 300.000 akcji, stanowiących 5,46 % kapitału zakładowego Emitenta 
i uprawniających do wykonywania 300.000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników 
Emitenta co stanowi 5,46 % ogólnej liczby głosów Walnego Zgromadzenia Kredyt 
Inkaso S.A. 

 
6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby 

zarządzające przedstawia się następująco: 
 
Artur Górnik – posiadał bezpośrednio 280.000 akcji, stanowiących 5,10 % akcji 
Emitenta, stanowiących 5,10 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 
wykonywania 280.000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników Emitenta co stanowi 5,10 
% ogólnej liczby głosów Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. Artur Górnik był 
także na dzień 31 marca 2008 roku właścicielem wszystkich udziałów w KI sp. z o.o.. 
Poprzez KI sp. z o.o. posiadał 240.000 akcji, stanowiących 4,37 % kapitału 
zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 240.000 głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników Emitenta co stanowi 4,37 % ogólnej liczby głosów Walnego 
Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. Bezpośrednio i poprzez KI sp. z o.o. Artur Górnik 
posiadał 520.000 akcji, stanowiących 9,47 % kapitału zakładowego Emitenta 
i uprawniających do wykonywania 520.000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników 
Emitenta co stanowi 9,47 % ogólnej liczby głosów Walnego Zgromadzenia Kredyt 
Inkaso S.A. 

 
Sławomir Ćwik – 300.000 akcji, stanowiących 5,46 % kapitału zakładowego Emitenta 
i uprawniających do wykonywania 300.000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników 
Emitenta co stanowi 5,46 % ogólnej liczby głosów Walnego Zgromadzenia Kredyt 
Inkaso S.A. 

 
7. W chwili obecnej w stosunku do Emitenta nie toczy się żadne postępowanie przed 

organami rządowymi, postępowanie sądowe ani postępowanie arbitrażowe, mogące 
mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta.  
 
W związku z szerokim zakresem stosowania w ramach dochodzenia zapłaty należności 
drogi procesu cywilnego i egzekucji komorniczej Emitent jest stale stroną kilkunastu 
tysięcy takich postępowań, występując w nich jako powód bądź wierzyciel. 
Jednostkowo prowadzone postępowania nie mają istotnego wpływu na sytuację 
finansową lub rentowność Emitenta, natomiast traktowane jako zbiorowość 
przyczyniają się zasadniczo do uzyskiwania przychodów. 
 
W okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyło się w stosunku do Emitenta żadne 
postępowanie przed organami rządowymi, postępowanie sądowe ani postępowanie 
arbitrażowe mogące mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność 
Emitenta. 
 

8. Emitent nie zawierał transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość 
przekroczyłaby 500 000 euro od początku roku obrotowego. 
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9. Emitent nie udzielił w okresie sprawozdawczym poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie 
udzielił gwarancji. 

 
10. Zarząd Emitenta nie posiada informacji istotnych dla oceny sytuacji ekonomicznej, 

które nie były uprzednio ujawnione. 
 
11. Zarząd Emitenta nie powziął nowych informacji, które miałyby wpływ na osiągnięte 

przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 
 
 


