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Temat

I. Wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii H. 
II. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G i H.
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

I. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o 
podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały nr 560/2011 z dnia 2 maja 2011 
r. ("GPW") w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na 
okaziciela serii H spółki KREDYT INKASO S.A.
Zgodnie z wyżej wymienioną Uchwałą, Zarząd Giełdy postanowił, na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych 
Zasad Obrotu Giełdowego wyznaczyć na 5 maja 2011 r. dzień ostatniego notowania 3.767.529 (trzech milionów 
siedmiuset sześćdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset dwudziestu dziewięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela 
serii H spółki KREDYT INKASO S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem "PLKRINK00055".

II. Ponadto Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały nr 561/2011 z dnia 2 maja 2011 r. ("GPW") w sprawie dopuszczenia i 
wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G i H spółki 
KREDYT INKASO S.A. ("Uchwała").
Zgodnie z wyżej wymienioną Uchwałą, Zarząd Giełdy:
1) Stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 
dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A. o wartości nominalnej 1 zł 
(jeden złoty) każda: 
- 352.971 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji serii G,
- 3.767.529 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji serii H.
2) Postanowił zgodnie z § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy wprowadzić z dniem 6 maja 2011 r. w trybie zwykłym do 
obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki KREDYT INKASO S.A., o których mowa w § 1, pod 
warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 maja 2011 r. rejestracji tych 
akcji i oznaczenia ich kodem "PLKRINK00014".
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I. The Management Board of Kredyt Inkaso SA in Zamość ( Issuer ) informs that today it has been informed that 
the Management Board of the Warsaw Stock Exchange adopted the Resolution No. 560/2011 dated 02 May 2011 
( WSE ) on setting the last day of listing rights to series H ordinary bearer shares of KREDYT INKASO SA on 
the Main Market of the WSE.

In accordance with the mentioned above Resolution, pursuant to § 44 section 1 of the Chapter I of the Detailed 
Exchange Trading Rules, the Management Board of the WSE decided to set at 5 May 2011 the day of the last 
listing of 3,767,529 (three million seven hundred sixty seven thousand five hundred twenty nine) rights to series H
ordinary bearer shares of KREDYT INKASO S.A. with the nominal value of PLN 1 (one zloty) each, to which the
National Depository for Securities assigned the code "PLKRINK00055".

II. Moreover, the Issuer informs that today it has been notified of the adoption by the Management Board of the 
Warsaw Stock Exchange ( WSE ) the resolution No. 561/2011 dated 2 May 2011 on admitting and introduction 
to trading on the Main Market of the WSE of series G and H ordinary bearer shares of KREDYT INKASO S.A. 
("Resolution").

Pursuant to the mentioned above Resolution, the WSE Management Board:

1) Stated that pursuant to § 19 section 1 and 2 of the Regulations of the WSE, the following ordinary bearer 
shares of KREDYT INKASO S.A. with the nominal value of PLN 1 (one zloty) each are admitted to trading on 
the main market of the stock exchange :

- 352,971 (three hundred fifty two thousand nine hundred seventy one) series G shares,

- 3,767,529 (three million seven hundred sixty seven thousand five hundred twenty nine) series H shares.

2) Pursuant to § 38 section 1 and 3 of the Regulations of the WSE, it resolved to introduce to trading on the main 
market of the stock exchange as of 6 May 2011 the shares of KREDYT INKASO S.A., referred to in § 1, 
according to the ordinary procedure, on the condition that the National Depository for Securities registers those 
shares and assigns the code "PLKRINK00014" to them on 6 May 2011.
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