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Temat

wyznaczenie pierwszego dnia notowania dla obligacji serii S02 i S03

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w 
Zamościu („Emitent”) informuje o wyznaczeniu przez Zarząd BondSpot S.A. pierwszego dnia notowania w 
alternatywnym systemie obrotu Catalyst obligacji serii S02 i S03 Emitenta na dzień 20 kwietnia 2011 r.

Jednocześnie Zarząd BondSpot S.A. uchwałami nr 60/11 i 61/11 z dnia 15 kwietnia 2011 r. okreś lił:
1) dla 60.000 obligacji na okaziciela serii S02 oznaczonych kodem PLKRINK00063 o wartości nominalnej 1.000 zł 
każda:
- datę ostatniego notowania – 24.03.2014 r.
- jednostkę obrotu – 1 szt.
- jednostkę obligatoryjną – 100 szt.
- symbol KRI0414;
2) dla 15.000 obligacji na okaziciela serii S03 oznaczonych kodem PLKRINK00063 o wartości nominalnej 1.000 zł 
każda:
- datę ostatniego notowania – 22.03.2016 r.
- jednostkę obrotu – 1 szt.
- jednostkę obligatoryjną – 100 szt.
- symbol KRI0416.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report 37/2011

Legal basis: confidential information

Subject: setting the first date of listing for series S02 and S03 bonds

Contents:

Referring to the current report No. 34/2011 dated 14 April 2011, the Management Board of Kredyt Inkaso S.A. 
with the registered office in Zamość ( Issuer ) informs that Management Board of BondSpot S.A. set the first 
day of listing of the Issuer s series S02 and S03 bonds at 20 April 2011.

At the same time pursuant to resolutions 60/11 and 61/11 dated 15 April 2011, the Management Board of 
BondSpot S.A. determined the following:

1) for 60,000 series S02 bearer bonds with the nominal value of PLN 1,000 each, to which the code 
PLKRINK00063 was assigned:

- date of the last listing  24.03.2014
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- date of the last listing  24.03.2014

- trading unit  1 unit

- obligatory unit  100 units

- KRI0414 symbol;

2) for 15,000 series S03 bearer bonds with the nominal value of PLN 1,000 each, to which the code 
PLKRINK00063 was assigned:

- date of the last listing  22.03.2016

- trading unit  1 unit

- obligatory unit  100 units

- KRI0416 symbol.

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

2011-04-18 Artur Górnik Prezes Zarządu
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