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Skrócona nazwa emitenta
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Temat

Zakup pakietu wierzytelności od PTK Centertel sp. z o.o. w Warszawie (operatora sieci ORANGE).

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu (Emitent) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym (16 czerwca 2009 roku) 
umowy zakupu od PTK Centertel sp. z o.o. w Warszawie pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 
24,73 mln zł (dwadzieścia cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych).

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych w tego typu umowach.

Transakcja zakupu jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej 
działalności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report: 19/2009 

 

Legal basis: Article 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering  current and interim information 

 

Subject: Purchase of debt portfolio from PTK Centertel sp. z o.o. in Warsaw (ORANGE mobile network 

operator). 

 

Contents of the report: 

 

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. in Zamość (Issuer) informs that today (16 June 2009) the 

agreement on the purchase of the debt portfolio with the total nominal value of PLN 24.73 million (twenty four 

million seven hundred thirty thousand) from PTK Centertel sp. z o.o. in Warsaw has been concluded. 

 

Detailed terms and conditions of the agreement do not differ from those applied in agreements of this type. 

 

The transaction of purchase is a standard service provided by the Issuer as part of its core business. 
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