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Temat

Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie dokumentu rejestracyjnego

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym złożył Komisji Nadzoru Finansowego za 
pośrednictwem Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie wniosek o 
zatwierdzenie dokumentu rejestracyjnego spółki Kredyt Inkaso S.A. wraz z wymaganymi dokumentami. 

W/w dokument rejestracyjny służyć będzie publicznej ofercie i dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym 
nowych akcji Spółki serii E w oparciu o uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso SA z 
dnia 28 kwietnia 2010 r. (raport bieżący nr 21/2010 z dnia 28.04.2010 r.), planowanych emisji w ramach kapitału 
docelowego (proponowanych przez Zarząd do uchwalenia na ZWZ Emitenta w dniu 1 lipca 2010 r.) oraz emisjom 
obligacji (o ile emitowane będą w trybie oferty publicznej) w terminie 1 (jednego) roku od dnia zatwierdzenia 
dokumentu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report 35/2010

Subject: submitting the application for approval of the registration document to the Polish Financial Supervision 
Authority.

Contents:

The Management Board of Kredyt Inkaso SA (Issuer) informs that today it has submitted to the Polish Financial 
Supervision Authority through Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Branch in Poland with the registered 
office in Warsaw the application for approval of the registration document of Kredyt Inkaso S.A. company along 
with required documents.

The mentioned registration document is going to be needed for the public offering and admitting to the trading on 
the regulated market of the Company s new series E shares pursuant to the resolution No. 5 of the Extraordinary 
General Assembly of Kredyt Inkaso SA dated 28 April 2010 (current report No. 21/2010 dated 28.04.2010), of 
planned issues within the authorized capital (proposed to be adopted at the Issuer s General Assembly on 1 July 
2010) and for issues of bonds (if they are issued according to the public offering procedure) within 1 (one) year 
of the approval of the document.

Legal basis: confidential information.
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