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Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) działając w oparciu o § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 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 zmianami) w załączeniu przesyła 
treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2010 r.

Walne nie obradowało nad pkt. 8, 9 i 10 porządku obrad, tj.:
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do 
dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 
akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz ich 
dematerializacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

- ponieważ zgodnie z art. 445 § 1 KSH powzięcie uchwały w sprawie kapitału docelowego wymaga obecności 
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego, a warunek ten nie był spełniony.
Do żadnej z powziętych uchwał sprzeciwów nie zgłoszono.
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Current report 21/2010

Subject: Contents of resolutions adopted by the Extraordinary General Assembly on 28 April 2010 
 
Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering current and periodic information

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) acting pursuant to § 38 section 1 item 7, 8 i 9 of the 
Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by 
issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-
member state (Journal of Laws No. 33, item 259) hereby publishes as an attachment the contents of resolutions 
adopted by the Extraordinary General Meeting on 28 April 2010.

The Assembly did not discussed item 8, 9 and 10 of the agenda i.e.:

8. Adoption of the resolution on amendments to Company s Statues by granting authorization to the Management 
Board to increase the share capital within the authorized capital with the possibility of excluding pre-emptive right.

9. Adoption of the resolution on public offering and application for admission of issued shares to trade on 
regulated market in relation to the increase in share capital within the authorized capital and their dematerialization.
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10. Adoption of the resolution on authorization of the Supervisory Board to establish the unified text of the 

- due to the fact that in accordance with the art. 445 § 1 of the Commercial Companies Code, adoption of the 
resolution on authorized capital requires the presence of shareholders representing at least one third of the share 
capital and this requirement was not met.

No objections were raised to any of the adopted resolutions.
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