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Temat

 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów przez Pioneer Pekao Investment Management SA w 
ogólnej liczbie głosów 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 14 kwietnia 2011 r. otrzymał od Pioneer Pekao 
Investment Management SA (PPIM) informacje o zmianie dotychczas posiadanego udziału w kapitale zakładowym 
Emitenta i w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta o poniższej treści:

„I
Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), działając zgodnie z Art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z Art. 87 ust. 1 pkt 
3 lit. b Ustawy z 29 lipca 2005 r.  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.], 
zawiadamia o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 7,09% całkowitej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu spółki: Kredyt Inkaso SA w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli 
zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.
dotyczy wszystkich Klientów Pioneer Pekao Investment Management S.A.
Rodzaj zdarzenia: objęcie praw do akcji emisji serii H oraz powzięcie na podstawie Raportu bieżącego Spółki nr 
29/2011 z 12.04.2011 r. informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego

Data zmiany udziału: 11.04.2011
Firma spółki: Kredyt Inkaso SA
Siedziba i adres spółki: Okrzei 32
22 - 400 Zamość
faks  84  / 638 05 21

Stan posiadania przed zmianą udziału:
Liczba posiadanych akcji: 417 821
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 4,56%
Liczba głosów z posiadanych akcji: 417 821
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 4,56%

Stan posiadania po zmianie udziału:
Liczba posiadanych akcji: 917 821
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 7,09%
Liczba głosów z posiadanych akcji: 917 821
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 7,09%

Uwagi: 
Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną w powyższej tabeli liczbę głosów na WZ są wszyscy Klienci 
Pioneer Pekao Investment Management S.A. (w zakresie portfeli zarządzanych przez PPIM). 

II
Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania 
portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA a 
PPIM oraz działając zgodnie z Art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z Art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych [Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.], zawiadamia w imieniu funduszy: 
1.    Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2.    Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej 

o wzroście zaangażowania powyższych funduszy do poziomu 5,78% całkowitej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu spółki: Kredyt Inkaso SA w zakresie akcji wchodzących w skład portfeli tych funduszy zarządzanych 
w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy.
dotyczy funduszy inwestycyjnych utworzonych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Rodzaj zdarzenia: objęcie praw do akcji emisji serii H oraz powzięcie na podstawie Raportu bieżącego Spółki nr 
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Rodzaj zdarzenia: objęcie praw do akcji emisji serii H oraz powzięcie na podstawie Raportu bieżącego Spółki nr 
29/2011 z 12.04.2011 r. informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego
Data zmiany udziału: 11.04.2011
Firma spółki:    Kredyt Inkaso SA
Siedziba i adres spółki: Okrzei 32
22-400 Zamość
faks  84  / 638 05 21

Stan posiadania przed zmianą udziału:
Liczba posiadanych akcji: 347 694
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 3,79%
Liczba głosów z posiadanych akcji: 347 694
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 3,79%

Stan posiadania po zmianie udziału:
Liczba posiadanych akcji: 747 694
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 5,78%
Liczba głosów z posiadanych akcji: 747 694
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 5,78%
Uwagi: Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną w powyższej tabeli liczbę głosów na WZ są ww. 
fundusze inwestycyjne. Portfele funduszy inwestycyjnych stanowią podgrupę wszystkich portfeli Klientów PPIM.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 36/2011

Date of preparation: 14.04.2011

Short name of the issuer: 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 owned shares by Pioneer Pekao Investment Management SA in the 
total number of votes in Kredyt Inkaso SA

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) informs that yesterday it received from Pioneer Pekao 
Investment Management SA (PPIM) the information about the change in the hitherto owned share in the Issuer s 
share capital and in the number of votes at the Issuer s General Assembly with the following contents:

Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), acting pursuant to Art. 69 section 1 item 1) in relation to Art. 
87 section 1 item 3 letter b of the Act of 29 July 2005 on Public Offering and Conditions Governing Introduction 
of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies (i.e. Journal of Laws of 2005 No. 184 item 
1539 with later amendments) hereby notifies of the increase in the total involvement to the level 7.09% of the total 
number of votes at the General Assembly of the company: Kredyt Inkaso SA in the scope of financial instruments 
included in portfolios managed within providing by PPIM the service of managing the portfolio of financial 
instruments.

it concerns all Clients of Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Type of event: taking up rights to shares of series H shares issue and being notified of the share capital increase 
pursuant to the Company s current report No. 29/2011 of 12.04.2011

Date of the change in share: 11.04.2011

Company s business name: Kredyt Inkaso SA

Company s registered office and address: Okrzei 32, 22 - 400 Zamość, faks 84 / 638 05 21
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Ownership of shares prior to the change in share:

Number of owned shares 417 821

Percentage share in the Company s share capital 4,56%

Number of votes carried by owned shares 417 821

Percentage share in the number of votes at the General Assembly 4,56%

Ownership of shares after the change in share:

Number of owned shares 917 821

Percentage share in the Company s share capital 7,09%

Number of votes carried by owned shares 917 821

Percentage share in the number of votes at the General Assembly 7,09%

Comments:

Shareholders owning in total the number of votes at the General Assembly indicated in the table are all Clients of 
Pioneer Pekao Investment Management S.A. (in the scope of portfolios managed by PPIM).

II

Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), executing the agreement on providing services in the scope 
of managing the investment portfolio of funds concluded between Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy 
Inwestycyjnych SA and PPIM

and acting pursuant to Art. 69 section. 1 item 1) in relation to Art. 87 section 1 item 2 letter a of the Act of 29 
July 2005 on Public Offering and Conditions Governing Introduction of Financial Instruments to Organized 
Trading and Public Companies (i.e. Journal of Laws of 2005 No. 184 item 1539 with later amendments), notifies 
on behalf of funds:

1. Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty

2. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej

of the increase in the involvement of the above funds to the level 5,78% of the total number of votes at the 
General Assembly of the company: Kredyt Inkaso SA in the scope of shares included in portfolios of those funds 
managed within providing by PPIM the service of managing the investment portfolio of the funds

it concerns investment funds

formed by Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Type of event: taking up rights to shares of series H shares issue and being notified of the share capital increase 
pursuant to the Company s current report No. 29/2011 of 12.04.2011

Date of the change in share: 11.04.2011

Company s business name: Kredyt Inkaso SA

Company s registered office and address: Okrzei 32, 22 - 400 Zamość, faks 84 / 638 05 21

Ownership of shares prior to the change in share:

Number of owned shares 347 694
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Number of owned shares 347 694

Percentage share in the Company s share capital 3,79%

Number of votes carried by owned shares 347 694

Percentage share in the number of votes at the General Assembly 3,79%

Ownership of shares after the change in share:

Number of owned shares 747 694

Percentage share in the Company s share capital 5,78%

Number of votes carried by owned shares 747 694

Percentage share in the number of votes at the General Assembly 5,78%

Comments: Shareholders owning in total the number of votes at the General Assembly indicated in the table are all 
mentioned above investment funds. Portfolios of investment funds constitute sub-group of all portfolios of PPIM 

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

22-400 Zamość

(kod pocztowy) (miejscowość)

Okrzei 32

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

922-254-40-99 951078572 

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2011-04-14 Artur Górnik Prezes Zarządu
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