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Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że w dniu dzisiejszym (14 stycznia 2010 r.) otrzymał od Pana 
Roberta Buchajskiego Członka Rady Nadzorczej zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez 
osobę blisko z nim związaną o następującej treści:

„Uprzejmie informuję, iż jako członek Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso SA w dniu wczorajszym tj. 12.01.2010 r. 
powziąłem informację o dokonanych przez moją żonę Agnieszkę Buchajską członka Rady Nadzorczej Kredyt 
Inkaso SA transakcji na akcjach Spółki.
W załączeniu przytaczam treść informacji wysłanej do Spółki przez Agnieszkę Buchajską.
„Uprzejmie informuję iż, jako osoba zobowiązana – członek RN dokonałam transakcji pakietowych posesyjnych 
zawartych na GPW w Warszawie. W dniu 28 grudnia 2009 r. zbyłam 104 500 (sto cztery tysiące pięćset) sztuk akcji 
po cenie 10 zł/szt. spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu;

Przed zmianą posiadałam bezpośrednio 1.607.000 (jeden miliony sześćset siedem tysięcy) sztuk akcji Kredyt 
Inkaso S.A., co stanowiło 29,25% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniały do wykonywania 1.607.000 
głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 29,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta;

Aktualnie po zawarciu transakcji posiadam bezpośrednio 1.502.500 (jeden milion pięćset dwa tysiące pięćset) 
sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowi 27,35% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do 
wykonywania 1.502.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 27,35% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta;
Wobec faktu, iż jestem pomiotem dominującym w rozumieniu ustawy o ofercie w stosunku do spółki Renale 
Management Limited z siedzibą w Limassol która nabyła ode mnie wszystkie 104.500 sztuk akcji (będących 
przedmiotem niniejszego zawiadomienia), posiadam pośrednio również 704.500 sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., 
co stanowi 12,82% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 704.500 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 12,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
Łącznie zatem, bezpośrednio i pośrednio, mój stan posiadania akcji Kredyt Inkaso S.A. nie uległ zmianie. 
Posiadam zatem (łącznie bezpośrednio i pośrednio) 2.207.000 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy) sztuk akcji 
Kredyt Inkaso S.A., co stanowi 40,17% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 
2.207.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 40,17% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta.
Jednocześnie informuję, że w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia zamierzam utrzymywać stan 
posiadania akcji spółki na obecnym poziomie w ramach grupy kapitałowej.”

Data i miejsce sporządzenia informacji: Zamość, 13.01.2010 r.

Jednocześnie informujemy, że o zawarciu przedmiotowych transakcji przez Agnieszkę Buchajską Spółka 
informowała raportem bieżącym nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze 
zm.) w związku z przepisem § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie 
przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad 
sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do okreś lonych informacji poufnych (Dz.U. Nr 229, 
poz. 1950).
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MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 4/2010

SUBJECT: notification of an obligated person of transaction in shares

Contents:

The Management Board of Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informs that today (14 January 2010) it has received 
from Mr. Robert Buchajski, Member of the Supervisory Board the notification of transactions in the Companys 
shares made by the person closely related to him, with the following contents:

I hereby inform that as a member of Kredyt Inkaso S.A. Supervisory Board, yesterday i.e. 12.01.2010, I 
obtained the information about transactions in the Companys shares made by my wife, Agnieszka Buchajska, 
member of the Supervisory Board.

I quote contents of the information sent to the Company by Agnieszka Buchajska.

I hereby inform that as an obligated person  member of the Supervisory Board I completed portfolio, off-
session transactions made at the Warsaw Stock Exchange. On 28 December 2009, I disposed of 104 500 (one 
hundred four thousand five hundred) units of shares of Kredyt Inkaso S.A. with the registered office in Zamość, 
at the price of PLN 10/unit;

Prior to the change I owned directly 1,607,000 (one million six hundred seven thousand) units of Kredyt Inkaso S.
A. shares, which constituted 29.25% of the Issuers share capital. The shares entitled to exercise 1,607,000 votes 
at the General Assembly, which constituted 29.25% of the total number of votes at the Issuers General Assembly;

At present, after completion of transactions I own directly 1,502,500 (one million five hundred two thousand and 
five hundred) units of Kredyt Inkaso S.A. shares, which constitutes 27.35% of the Issuers share capital. The 
mentioned shares entitle to exercise 1,502,500 votes at the General Assembly, which constitutes 27.35% of the 
total number of votes at the Issuers General Assembly;

Due to the fact that within the meaning of the Act on Public Offering I am the dominating entity in relation to the 
Renale Management Limited company with the registered office in Limassol that purchased from me all 104,500 
units of shares (being the subject of this notification), I also own indirectly 704,500 units of Kredyt Inkaso S.A. 
shares, which constitutes 12.82% of the Issuers share capital. The mentioned shares entitle to exercise 704,500 
votes at the General Assembly, which constitutes 12.82% of the total number of votes at the Issuers General 
Assembly;

Therefore, in total, directly and indirectly, my ownership of Kredyt Inkaso S.A. shares has not changed. 
Therefore I own (in total, directly and indirectly) 2,207,000 (two million two hundred seven thousand) units of 
Kredyt Inkaso S.A. shares, which constitutes 40.17% of the Issuers share capital. The mentioned shares entitle 
to exercise 2,207,000 votes at the General Assembly, which constitutes 40.17% of the total number of votes at 
the Issuers General Assembly.

At the same time I inform that within 12 months from submitting the notification I intend to maintain the 
ownership of the Companys shares at the present level within the capital group.

Date and venue of drawing up the notification: Zamość, 13.01.2010.

At the same time we inform that the Company notified of completion of the aforementioned transactions by 
Agnieszka Buchajska in the current report No. 1/2010 of 5 January 2010.

Legal basis:

Art. 160 clause 4 of the Act of 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments (Journal of Laws No. 183, item 
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RB 4 2010KREDYT INKASO S.A.Art. 160 clause 4 of the Act of 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments (Journal of Laws No. 183, item 
1538 with later amendments) in relation to the regulation § 3 clause 1 of the Ordinance of the Ministry of Finance 
of 15 November 2005 on providing and giving access to the information about some of transactions in financial 
instruments and the rules of drawing up and keeping the register of persons having access to certain confidential 
information (Journal of Laws, No. 229, item 1950).
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