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Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 25 maja 2009 r. otrzymał od Renale Management 
Limited z siedzibą w Limassol (Cypr) na podstawie przepisu art. 69 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zmianami) zawiadomienie następującej treści:

„ZAWIADOMIENIE

W oparciu o art. 69 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze 
zmianami) spółka Renale Management Limited z siedzibą w Limassol zawiadamia, że:
W wyniku transakcji pakietowej posesyjnej zwartej na GPW w Warszawie w dniu 19 maja 2009 r. Spółka nabyła 
600.000 (sześćset tysięcy) sztuk akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu;
Przed zmianą Spółka nie posiadała żadnych akcji Kredyt Inkaso S.A.;
Aktualnie po zawarciu transakcji Spółka posiada 600.000 sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowi 10,92% 
kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, 
co stanowi 10,92% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Ponadto Spółka informuje, że jest podmiotem zależnym od Agnieszki Buchajskiej i do nabycia akcji będących 
przedmiotem niniejszego zawiadomienia doszło od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, 
w wyniku czego ma zastosowanie art. 75 ust. 3 pkt 2 ustawy o ofercie.”

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze 
zmianami).
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SUBJECT: notification of the purchase of shares 

 

Contents: 

 

The Management Board of Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informs, that on 25 May 2009, it obtained from Renale 

Management Limited with the registered office in Limassol (Cyprus), on the basis of art. 69 of the Act of 

29.07.2005 on Public Offering and Conditions Governing Introduction of Financial Instruments to Organized 

Trading System and Public Companies (Journal of Laws No. 184, item 1539 with later amendments), the 

notification with the following contents: 
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Pursuant to art. 69 of the Act of 29.07.2005 on Public Offering and Conditions Governing Introduction of 

Financial Instruments to Organized Trading System and Public Companies (Journal of Laws No. 184, item 1539 

with later amendments), Renale Management Limited Company with the registered office in Limassol notifies that: 

 

As a result of the portfolio, off-session transaction concluded at the Warsaw Stock Exchange on 19 May 2009, 

the Company purchased 600,000 (six hundred thousand) units of shares of Kredyt Inkaso S.A. Company with the 

registered office in Zamość; 

 

Prior to the change, the Company owned no shares of Kredyt Inkaso S.A. 

 

At present, after completion of the transaction the Company owns 600,000 units of Kredyt Inkaso S.A. shares, 

which constitutes 10.92% of the Issuer s registered capital. The mentioned shares entitle to exercise 600,000 

votes at the General Assembly, which constitutes 10.92% of the total number of votes at the Issuer s General 

Assembly. 

 

Moreover, the Company informs that it is a subordinate entity of Ms. Agnieszka Buchajska and the shares being 

the subject of this notification were purchased from the entity belonging to the same capital group, as a result of 

which art. 75 section 3 item 2 of the Act on Public Offering is applied.  

 

Legal basis: 

 

Art. 70 item 1 of the Act of 29.07.2005 on Public Offering and Conditions Governing Introduction of Financial 

Instruments to Organized Trading System and Public Companies (Journal of Laws No. 184, item 1539 with later 

amendments).
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