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Temat

Zakończenie prywatnej emisji obligacji serii S04 i S05 o łącznej wartości 87 mln. zł.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje o zakończeniu prywatnej emisji 
obligacji serii S04 i S05.
Złożone zostały zapisy na wszystkie z oferowanych 69.000 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) obligacji na okaziciela 
serii S04 o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, jak 
również na wszystkie z oferowanych 18.000 (osiemnaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii S05 o wartości 
nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.
Wobec powyższego Zarząd Spółki w dniu 30 listopada 2011 r. dokonał ich przydziału.
Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii S04 i S05 wynosi 87.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt 
siedem milionów złotych).
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Short name of the issuer: Kredyt Inkaso S.A.

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

Subject: Completion of the private issue of series S04 and S05 bonds with the total value of PLN 87 million.

The Management Board of Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna with the registered office in Warsaw (Issuer) informs 
about the completion of the private issue of series S04 and S05 bonds.

Subscriptions for all of offered 69,000 (sixty nine thousand) series S04 bearer bonds with the nominal value of 
PLN 1,000 (one thousand) each and the issue price equal to the nominal value were submitted, as well as 
subscriptions for all of offered 18,000 (eighteen thousand) series S05 bearer bonds with the nominal value of 
PLN 1,000 (one thousand) each and the issue price equal to the nominal value were submitted.

Due to the above, on 30 November 2011, the Companys Management Board allocated them. The total value of 
issued series S04 and S05 bonds amounts to PLN 87,000,000.00 (say: eighty seven million złotych).
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