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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 dzisiejszym otrzymał od Aviva Inwestors Poland SA 
informacje o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. o 
poniższej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) i art. i art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. b) ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439), Aviva Inwestors 
Poland SA, działając:
1. w imieniu własnym, jako podmiot, któremu Aviva Inwestors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, 
zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem,
2. w imieniu i na rzecz Aviva Inwestors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Inwestors 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusze”)
niniejszym informuje, że w związku z zaksięgowaniem, w dniu 7 kwietnia br., na rachunkach papierów 
wartościowych Funduszy praw do akcji spółki Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu (dalej „Spółka”), poziom 
zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po dokonaniu rejestracji 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, przekroczy 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
W konsekwencji ww. zdarzenia:
1. Fundusze posiadać będą łącznie 773 000 sztuk akcji, stanowiących 5,98% kapitału zakładowego Spółki oraz 
uprawniających do 773 000 głosów, które stanowić będą 5,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki, a 
2. w skład zarządzanych przez Aviva Inwestors Poland SA portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 
instrumentów finansowych, z których Aviva Inwestors Poland SA, jako zarządzający, może w imieniu 
zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodzić będzie 773 000 sztuk akcji 
Spółki, stanowiących 5,98% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 773 000 głosów, które stanowić 
będą 5,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed ww. zmianą:
1. Fundusz Aviva Inwestors Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 368 000 sztuk akcji Spółki stanowiących 4.01%
kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 368 000 głosów, co stanowiło 4,01% głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, Aviva Inwestors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie posiadał akcji Spółki, a
2. w skład zarządzanych przez Aviva Inwestors Poland SA portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 
instrumentów finansowych, z których Aviva Inwestors Poland SA, jako zarządzający, może w imieniu 
zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodziło 368 000 sztuk akcji spółki, 
stanowiących 4,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 368 000 głosów, co stanowiło 4,01% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
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Current report No. 32/2011

Legal basis: art. 70 item 1 of the Act on Public Offering

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 today it has received from Aviva Inwestors 
Poland SA the information on the change in hitherto owned share in the total number of votes at the General 
Assembly of Kredyt Inkaso S.A. with the following contents:
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Acting pursuant to art. 69 section 1 item 1) in relation to art. 87 section 1 item 2) and art. 87 section 1 item 3) 
letter b) of the Act on Public Offering and Conditions Governing Introduction of Financial Instruments to 
Organized Trading and Public Companies (Journal of Laws of 2009 No. 185, item 1439), Aviva Inwestors Poland 
SA, acting:

1. on its own behalf, as the entity to which Aviva Inwestors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 
commissioned managing investment portfolios of investment funds of which it is a governing body,

2. on behalf of and for Aviva Inwestors Fundusz Inwestycyjny Otwarty and Aviva Inwestors Specjalistyczny 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty (hereinafter: Funds )

herein informs that due to entering rights to shares of Kredyt Inkaso SA with the registered office in Zamość 
(hereinafter Company ) in accounting books, on the Funds  securities accounts on 7 April 2011, following the 
registration of the Company s share capital increase, the level of the involvement of Funds in the total number of 
votes at the Company s general assembly shall exceed 5% of the total number of votes at the general assembly.

As a consequence of the aforementioned event:

1. Funds shall own jointly 773 000 units of shares in total, constituting 5.98% of the Company s share capital and 
entitling to 773 000 votes that shall constitute 5.98% of the total number of votes at the Company s general 
assembly, and

2. portfolios managed by Aviva Inwestors Poland SA that include one or more financial instruments under which 
Aviva Inwestors Poland SA, as the managing entity can exercise voting right at the Company s general assembly 
on behalf of commissioning parties, shall comprise 773 000 units of the Company s shares, constituting 5.98% of 
the Company s share capital and entitling to 773 000 votes that shall constitute 5.98% of the total number of votes
at the Company s general assembly.

Prior to the aforementioned change:

1. Aviva Inwestors Fundusz Inwestycyjny Otwarty held 368 000 units of the Company s shares constituting 
4.01% of the Company s share capital and entitling to 368 000 votes that constituted 4.01% of votes at the 
Company s general assembly, Aviva Inwestors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty did not own the 
Company s shares, and

2. portfolios managed by Aviva Inwestors Poland SA that include one or more financial instruments under which 
Aviva Inwestors Poland SA, as the managing entity can exercise voting right at the Company s general assembly 
on behalf of commissioning parties, comprised 368 000 units of the Company s shares, constituting 4.01% of the 
Company s share capital and entitling to 368 000 votes that constituted 4.01% of the total number of votes at the 
Company s general assembly.
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