
RB 45 2009KREDYT INKASO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2009

Data sporządzenia: 2009-12-05

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Prywatna emisja obligacji serii O

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Działając w oparciu o § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji 
bieżących i okresowych (…) Dz. U. Nr 33 poz. 259 ze zm. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu 
informuje, że w dniu 4 grudnia 2009 r. na podstawie art. 2 pkt 1 oraz art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 
roku o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 ze zm.) podjął uchwałę o prywatnej emisji obligacji serii O.

1) Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu emituje od 2 (dwu) do 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) obligacji na 
okaziciela serii O o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda. Maksymalna wartość Emisji 
Obligacji została ustalona na kwotę nie większą niż 60.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów) złotych.

2) Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.

3) Obligacje nie są zabezpieczone. Emitent nie okreś la celu emisji.

4) Termin wykupu obligacji okreś lony jest na dzień 07 grudnia 2011 roku.

Obligacje są wykupywane według ich wartości nominalnej powiększonej o odsetki narosłe od dnia, w którym 
dokonano poprzedniej wypłaty odsetek. Oprocentowanie naliczane jest od dnia dokonania przydziału. Dla celów 
naliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej, od 
dnia przydziału Obligacji i będą wypłacane co kwartał w następujących terminach: 09 marca 2010 r., 08 czerwca 
2010 r., 07 września 2010 r., 07 grudnia 2010 r., 08 marca 2011 r., 07 czerwca 2011 r., 07 września 2011 r. oraz w 
dniu Wykupu Obligacji. Oprocentowanie obligacji jest zmienne. W pierwszym okresie odsetkowym 
oprocentowanie wynosi 10,80%. W kolejnych okresach oprocentowanie będzie równe stopie WIBOR6M 
obowiązującej na dwa dni robocze  przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego plus stała marża.

5) Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 listopada 2009 r. wyniosła 44.282 tys. złotych. Wartość 
zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji serii O nie przekroczy 70% sumy bilansowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No 45/2009

Subject: Private issue of series O bonds

Legal basis:

Art. 56 section 1 item 2 of the Act of Public Offering  current and periodic information

Contents of the report:

Acting pursuant to § 17 of the Ordinance of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and 

periodic information ( ) Journal of Laws No. 33 item 259 with amendments, the Managment Board of Kredyt 

Inkaso S.A. with the registered office in Zamość informs that on 4 December 2009, in accordance with art. 2 

item 1 and art. 9 item 3 of the Act on Bonds dated 29 June 1995 (i.e. Journal of Laws of 2001 No. 120 item 1300 

with later amendments) adopted the resolution on the private issue of series O bonds.
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with later amendments) adopted the resolution on the private issue of series O bonds.

1) Kredyt Inkaso S.A. with the registered office in Zamość issues from 2 (two) to 60,000 (sixty thousand) series 

O bearer bonds with the nominal value of PLN 1,000.00 (one thousand) each. The maximal value of Bonds Issue 

was set at the amount not exceeding PLN 60,000,000.00 (say: sixty million).

2) The issue price amounts to PLN 1,000.00 (one thousand).

3) Bonds are unsecured bonds. The Issuer does not define the purpose of the issue.

4) Bonds repurchase date is determined at 07 December 2011.

Bonds are repurchased according to their nominal value increased by the interest accrued from the date on which 

the previous payment of interest took place. Interest is calculated from the date of allocation. For the purpose of 

interest calculation it is assumed that the year consists of 365 days. Interest shall be calculated on the nominal 

value, from the date of Bonds allocation and shall be paid every quarter on the following dates: 09 March 2010, 08 

June 2010, 07 September 2010, 07 December 2010, 08 March 2011, 07 June 2011, 07 September 2011 and on 

the Bonds Repurchase Date. Interest on bonds is variable. In the first interest rate period it amounts to 10.80%. In 

the next periods the interest shall be equal to WIBOR6M rate binding two working days prior to the 

commencement of a given interest rate period plus fixed margin.

5) As of 30 November 2009, the value of contracted liabilities amounted to PLN 44,282 thousand. The value of 

liabilities until the date of complete repurchase of series O bonds shall not exceed 70% of the balance sheet total.
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