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Temat

Zakończenie prywatnej emisji obligacji serii O.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje o zakończeniu prywatnej emisji 
obligacji serii O.

Złożone zostały zapisy na 9.227 (dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) z oferowanych od 2 do 60.000 
obligacji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc) każda i cenie emisyjnej równej 
wartości nominalnej. 
Wobec powyższego Zarząd Spółki w dniu 07.12.2009 r. dokonał ich przydziału.

Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 9.227.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów dwieście 
dwadzieścia siedem tysięcy).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report 47/2009

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

 

Subject: Closing of the private issue of series O bonds

Contents of the report:

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. with the registered office in Zamość (Issuer) informs about 

closing of the private issue of series O bonds.

Subscriptions for 9,227 (nine thousand two hundred twenty seven) out of offered from 2 to 60,000 series O 

bearer bonds with the nominal value of 1,000 PLN (one thousand) each and the issue price equal to the nominal 

value were submitted.

On account of the above, on 07.12.2009 the Management Board of the Company completed their allocation.

The total value of issued bonds amounts to PLN 9,227,000.00 (say: nine million two hundred twenty seven 

thousand).
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