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Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu (Emitent) informuje, że w organizowanym przez PKO BP w dniu 
wczorajszym (21 czerwca 2010 r.), przetargu na pakiet wierzytelności korporacyjnych o nominalnej wartości 299 
mln zł., Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Kredyt Inkaso I NS 
FIZ) zaoferował najwyższą cenę. Kredyt Inkaso S.A. na mocy umowy z TFI Allianz, o której informowaliśmy w 
raporcie bieżącym 14/2010 z dnia 20 marca 2010 r., jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji 
Funduszu oraz nabycia wszystkich certyfikatów Funduszu. Kredyt Inkaso S.A. będzie także jedynym beneficjentem 
dochodów z dokonanych inwestycji.

Zgodnie z informacją uzyskaną od zbywcy wierzytelności do zakończenia procesu sprzedaży wymagana jest zgoda 
Zarządu banku PKO BP oraz złożenie podpisów na dokumentach przenoszących wierzytelności przez uprawnione 
osoby, co jest spodziewane na przełomie lipca i sierpnia 2010 r.

Powyższe zdarzenie jest wynikiem realizacji przez Kredyt Inkaso S.A. przyjętej strategii zakładającej uzyskanie 
znaczącej pozycji na rynku hurtowego obrotu wierzytelnościami z tytułu usług bankowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Victory of Kredyt Inkaso I NS FIZ in the auction of the debts portfolio from PKO BP with the nominal 
value of PLN 299 million. 

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. in Zamość (Issuer) informs that at the auction organized by PKO 
BP yesterday (21 June 2010) related to the corporate debts portfolio with the nominal value of PLN 299 million, 
Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Kredyt Inkaso I NS 
FIZ) offered the highest price. Pursuant to the agreement with TFI Allianz about which we informed in the 
current report 14/2010 dated 20 March 2010, Kredyt Inkaso S.A. is obliged to ensure financing of the Fund s 
investments and purchase all of the Fund s certificates. Kredyt Inkaso S.A. is also going to be the only beneficiary
of income from investments.

In accordance with the information obtained from the debts seller, in order to complete the selling process, the 
consent of PKO BP Management Board is required and signing the documents assigning debts by authorized 
persons, which is expected to take place at the end of July and the beginning of August 2010.

The above event is the result of implementation by Kredyt Inkaso S.A. of the adopted strategy assuming achieving
a considerable position on the market of wholesale trade in receivables coming from banking services.
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