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Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakc jach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 marca 2011 r. otrzymał od członków organów Spółki, 
na podstawie przepisu art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 
2010 r., Nr 211, poz. 1384 ze zm.) w związku z przepisem § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 
listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami 
finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do okreś lonych informacji 
poufnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1950), informacje o nabyciu akcji zwykłych na okaziciela serii G Emitenta, co
nastąpiło w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział 
Gospodarczy KRS w dniu 07 marca 2011 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 
  
Z otrzymanych informacji wynika, co następuje: 

1) Prezes Zarządu Artur Górnik w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w dniu 07 
marca 2011 r., o czym informację powziął w dniu 14 marca 2011r., nabył bezpośrednio 88.243 akcji zwykłych na 
okaziciela serii G Emitenta. Dane te wynikają z informacji sporządzonej w dniu 15 marca 2011 r. i złożonej 
Emitentowi w dniu dzisiejszym tj. 16 marca 2011 r. 
2) osoba blisko związana w stosunku do członka Rady Nadzorczej Emitenta Ireneusza Chadaja w wyniku 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w dniu 07 marca 2011 r., o czym informację powziął w 
dniu 14 marca 2011r.,  nabyła 88.243 akcji zwykłych na okaziciela serii G. Dane te wynikają z informacji 
sporządzonej przez członka Rady Nadzorczej Ireneusza Chadaja w dniu 15 marca 2011 r. i złożonej Emitentowi w 
dniu dzisiejszym tj. 16 marca 2011 r. 
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Legal basis: art. 160 section 4 item 1 of the Act on Public Offering  information on transactions by insiders

Subject: Information of obligated persons pursuant to art. 160 of the Act on Trading in Financial Instruments of 
29 July 2005

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) informs that on 16 March 2011 it received from members 
of the Company's governing bodies, pursuant to art. 160 section 1 of the Act on Trading in Financial Instruments 
of 29 July 2005 (Journal of Laws of 2010, No. 211, item. 1384 with later amendments) in relation to the 
provision of § 3 section 1 of the Ordinance of the Minister of Finance of 15 November 2005 on providing and 
giving access to information on some of transactions in financial instruments and the rules of drawing up and 
keeping the register of persons having access to certain confidential information (Journal of Laws of 2005, No. 
229, item 1950), the information on the acquisition of the Issuers series G ordinary bearer shares, which took 
place as a result of registration of the Company's share capital increase by the Regional Court Lublin-Wschód in 
Lublin, with the registered office in Świdnik, VI Economic Division of the National Court Register on 07 March 
2011.
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According to the received information:

1) Artur Górnik, the President of the Management Board, as a result of the Company's share capital registration 
on 07 March 2011, of which he was notified on 14 March 2011, acquired directly 88,243 the Issuers series G 
ordinary bearer shares. The above data results from the information drawn up on 15 March 2011 and submitted 
to the Issuer today, i.e. 16 March 2011.

2) the person closely related to the member of the Supervisory Board of Kredyt Inkaso S.A., Ireneusz Chadaj as a 
result of the Company's share capital registration on 07 March 2011, of which she was notified on 14 March 
2011, acquired 88,243 the Issuers series G ordinary bearer shares. The above data results from the information 
drawn up by the member of the Supervisory Board, Ireneusz Chadaj on 15 March 2011 and submitted to the 
Issuer today, i.e. 16 March 2011.
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