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Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabyc ie lub zbyc ie znacznego pakietu akc ji

Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 marca 2011 r. otrzymał od PZU Asset Management 
S.A. z siedzibą w Warszawie, informację o przekroczeniu w dół progu 5 % udziału głosów z portfeli inwestycyjnych 
klientów w ogólnej liczbie głosów u Emitenta, o poniższej treści: 
 
„PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła 24, uprzejmie informuje, iż 14 marca 
2011 r. powziął wiedzę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) w związku z 
rejestracją nowej emisji akcji. W wyniku podwyższenia zdarzenia udział głosów z portfeli inwestycyjnych naszych 
Klientów w ich ogólnej liczbie w Spółce przekroczył w dół 5%.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału:        440.802
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki:     5,00%
Liczba głosów z akcji:             440.802
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:         5,00%

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału:        440.802
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki:     4,81%
Liczba głosów z akcji:             440.802
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:         4,81% ”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 20/2011

Date of preparation: 18.03.2011

Issuers short name: Kredyt Inkaso S.A.

Legal basis: art. 70 item 1 of the Act on Public Offering  purchase or disposal of a substantial block of shares

Subject: Notification of the change in hitherto held shares in the total number of votes in Kredyt Inkaso SA

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) informs that on 17 March 2011, it received from PZU 
Asset Management S.A. with the registered office in Warsaw, the information on exceeding downwards the 
threshold of 5 % share of votes resulting from investment portfolios of clients in the total number of votes at the 
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Issuer, with the following contents:

PZU Asset Management S.A. with the registered office in Warsaw, at ul. Jana Pawła 24, herein informs that on 
14 March 2011, it was notified of the share capital increase of Kredyt Inkaso S.A. (Company) due to the 
registration of the new shares issue. As a result of the aforementioned event, the share of votes resulting from 
investment portfolios of our Clients in their total number in the Company exceeded downwards 5%.

Number of held shares prior the change in share: 440,802

Percentage share in the Companys share capital: 5.00%

Number of votes attached to shares: 440,802

Percentage share in the total number of votes: 5.00%

Number of held shares after the change in share: 440,802

Percentage share in the Companys share capital: 4.81%

Number of votes attached to shares: 440,802

Percentage share in the total number of votes: 4.81% .
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