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Temat

Złożenie przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. wniosku do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w 
Świdniku, XI Wydział Gospodarczy KRS o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu wydania opinii w przedmiocie 
sprawozdania Zarządu dotyczącego wyceny wkładów niepieniężnych wnoszonych tytułem objęcia akcji nowej 
emisji serii G w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, w drodze 
subskrypcji prywatnej akcji serii G.
Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Zamościu informuje, iż w dniu dzisiejszym złożony został w 
Sądzie Rejonowym Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, XI Wydział Gospodarczy KRS o wyznaczenie 
biegłego rewidenta w celu wydania opinii w przedmiocie Sprawozdania Zarządu (dalej: Sprawozdanie) 
dotyczącego wyceny wkładów niepieniężnych wnoszonych tytułem objęcia akcji nowej emisji serii G w związku z 
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, w drodze subskrypcji prywatnej 
akcji serii G.

Wniosek powyższy został złożony w związku z podjęciem przez Zarząd Emitenta w dniu 26 stycznia 2011 r. uchwały 
nr 9/01/2011 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii G z 
pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o 
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G i praw do akcji serii G oraz zmiany Statutu.

Wobec tego na podstawie art. 311 § 1 k.s.h. w zw. z art. 479 § 3 k.s.h. Zarząd Emitenta sporządził Sprawozdanie 
dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne. Sprawozdanie to stanowi 
załącznik do niniejszego Raportu.

Jednocześnie Emitent informuje, że w raporcie bieżącym nr 3/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w cytowanej uchwale
Zarządu nr 9/01/2011 z 26 stycznia 2011 r. w § 1 ust. 6 omyłkowo podano iż:
- „Umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 zostaną zawarte w terminie do dnia 28 lutego 2011 r.”
Podczas gdy prawidłowo jest: 
-  Umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 zostaną zawarte w terminie do dnia 31 marca 2011 r.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Legal basis: art. 56 section 1 item 1 of the Act on Public Offering  confidential information

Subject: Submission by the Management Board of Kredyt Inkaso S.A. the request to the District Court Lublin-
East in Lublin with the registered office in Świdnik, XI Economic Division of the National Court Register for 
appointment of a statutory auditor to issue an opinion about report of the Management Board on valuation of in-
kind contributions made in exchange for taking up series G shares of the new issue, in relation to the Company s 
share capital increase, within the authorized capital, by way of the private placement of series G shares.

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) with the registered office in Zamość informs that today 
has been submitted the request to the District Court Lublin-East in Lublin with the registered office in Świdnik, XI
Economic Division of the National Court Register for appointment of a statutory auditor to issue an opinion about 
Report of the Management Board (hereinafter referred to as: Report) on valuation of in-kind contributions made in 
exchange for taking up series G shares of the new issue in relation to the Company s share capital increase, 
within the authorized capital, by way of the private placement of series G shares.
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The above request has been submitted in relation to adoption on 26 January 2011 by the Issuer s Management 
Board the resolution No. 9/01/2011 on the Company s share capital increase by way of the private placement of 
series G shares depriving hitherto shareholders of pre-emptive right, on dematerialization and applying for 
admission to trading on the regulated market of series G shares and rights to series G shares and amendments to 
the Statutes.

In connection with the above, pursuant to art. 311 § 1 of the Commercial Companies Code in relation to art. 479 
§ 3 of the Commercial Companies Code, the Issuer s Management Board drew up the Report on the Company s 
share capital increase in exchange for in-kind contributions. The Report constitutes the attachment to the herein 
Report.

At the same time, the Issuer informs that in the current report No. 3/2011 dated 26 January 2011 in the quoted 
resolution of the Management Board No. 9/01/2011 dated 26 January 2011, in § 1 section 6 by mistake, it was 
published that:

Agreements on taking up shares according to the procedure stipulated in art. 431 § 2 item 1 shall be concluded 
by 28 February 2011.

Whereas, the correct contents are:

- Agreements on taking up shares according to the procedure stipulated in art. 431 § 2 item 1 shall be concluded 
by 31 March 2011.
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