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Temat

Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 
sierpnia 2010 r.
Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA l ista powyżej 5 %

Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 sierpnia 2010 r. 
następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5 % głosów na NWZ:

Pan Artur Górnik reprezentował 243.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 50,62% ogólnej liczby głosów 
na tym zgromadzeniu oraz 4,42% w ogólnej liczbie głosów;

KI Sp. z o.o. (dawniej Kredyt Inkaso Sp. z o.o.) reprezentowała 237.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 
49,38% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,31% w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: List of shareholders representing over 5% of votes at the Extraordinary General Assembly of the 
Company on 12 August 2010. 
 
The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. informs that at the Ordinary General Assembly on 12 August 
2010, the

following shareholders exercised voting rights attached to shares representing over 5 % of votes at the Ordinary

General Assembly: 

Mr. Artur Górnik represented 243,000 shares and the same number of votes attached to shares, which constitutes
50.62% of the total number of votes at this assembly and 4.42% in the total number of votes.

KI Sp. z o.o. (formerly Kredyt Inkaso Sp. z o.o.) represented 237,000 shares and the same number of votes 
attached to shares, which constitutes 49.38% of the total number of votes at this assembly and 4.31% in the total 
number of votes.

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)

(NIP) (REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 46 2010KREDYT INKASO S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2010-08-12 Artur Górnik Prezes Zarządu
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