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Temat

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zgody na inwestycje kapitałowe Kredyt Inkaso SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że na posiedzeniu w dniu 15 marca 2010 r. 
Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie wyrażenia na wniosek Zarządu zgody na:

1)      inwestycje w certyfikaty sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego

2)      utworzenie przez Kredyt Inkaso S.A. zależnej spółki kapitałowej prawa luksemburskiego z siedzibą w 
Luksemburgu.

3)      inwestycję kapitałową w zależną spółkę kapitałową z siedzibą w Luksemburgu przekraczającą jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego.

Powyższe czynności formalnie zapoczątkowują proces realizacji przez Emitenta długoterminowego celu 
strategicznego uzyskania znaczącej pozycji na runku obrotu hurtowego wierzytelnościami trudnymi pochodzącymi 
od instytucji bankowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report 13/2010

Subject: Resolutions of the Supervisory Board on the consent to capital investments of Kredyt Inkaso SA

Legal basis: Art. 56 section. 1 item 1 of the Act on Public Offering - confidential information

Contents:

The Managment Board of Kredyt Inkaso SA with the registered office in Zamo ć (Issuer) informs that at the 
meeting on 15 March 2010, at the request of the Management Board, the Supervisory Board adopted resolutions 
on granting constent to:

1) investments in certificates of the closed-end investment securitization fund

2) forming the captial subsidiary under Luxembourg law with the registed office in Luxembourg.

3) investment in capital subsidiary with the registed office in Luxembourg exceeding one twentieth of the share 
capital.

The above mentioned activities officially commence the process of accomplishing by the Issuer the strategic long-
term objective consisting in obtaining a siginificant position in the market of wholesale trade in bad debts coming 
from banks.
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