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Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 
Nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu 21 lutego 2011 r. ustalił tekst jednolity 
Statutu Spółki uwzględniając zapisy uchwały § 4 uchwały Zarządu Kredyt Inkaso SA nr 9/01/2011w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii G z pozbawieniem prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania sie o dopuszczenie do obrotu 
na rynku regulowanym akcji serii G i praw do akcji serii G oraz zmiany Statutu z dnia 26 stycznia 2011 r.  
(zmieniono § 3 ust. 1 Statutu przez zmianę jego brzmienia oraz dodanie w ust. 1 lit. f).

W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki

Plik Opis

KISA_TEKST_JEDNOLITY 21.02.2011.pdf KISA Statut tekst jednol ity 21.02.2011 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report: 13/2011

Legal basis: current and periodic information.

Subject: drawing up of the unified text of the Statutes

Contents:

Pursuant to § 38 section 1 item 2 letter b of the Ordinance of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on 
current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for recognition as 
equivalent the information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws No. 33, item 259 with 
later amendments) the Management Board of Kredyt Inkaso S.A. informs, that on 21 February 2011 it determined
the unified text of the Companys Statutes allowing for the provisions of § 4 of the resolution of Kredyt Inkaso S.
A. Management Board, No. 9/01/2011, dated 26 January 2011 on the Company's share capital increase by way of
a private placement of series G shares depriving the hitherto shareholders of the pre-emptive right, on 
dematerialization and applying for admission to trading on the regulated market of series G shares and rights to 
series G shares as well as amendments to the Statutes ( § 3 section 1 of the Statutes was amended by changing 
its wording and adding item f in section 1).

Attachment: unified text of the Statutes
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