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Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez Spółkę zależną.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 9 
grudnia 2011 r. nabył aktywa o znacznej wartości. Emitent objął, na podstawie umów subskrypcji, obligacje 
odsetkowe oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, nie zabezpieczone, na okaziciela, wyemitowane, 
w ramach emisji prywatnej, przez Kredyt Inkaso Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. z siedzibą w 
Luksemburgu, stanowiącej Spółkę zależną Emitenta, o łącznej wartości nominalnej 144 000 000 zł (słownie: sto 
czterdzieści cztery miliony złotych) za cenę równą wartości nominalnej. Obligacje zostały wyemitowane w sześciu 
seriach o różnej wartości nominalnej emisji każdej serii obligacji, ale nie mniejszej niż 10 000 000 pln i nie 
większej niż 44 000 000 pln oraz o różnych okresach zapadalności emisji każdej serii obligacji ale nie krótszym niż
1 rok i nie dłuższym niż 5 lat.

Nabycie aktywów sfinansowano  środkami uzyskanymi z emisji akcji serii H, emisji obligacji serii S02, S03 oraz 
emisji obligacji serii S04 i serii S05.
Wartość ewidencyjna nabytych aktywów jest równa wartości nominalnej nabytych obligacji tj. 144 000 000 zł. 
Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki zależnej będącej emitentem obligacji, posiadającym 100% akcji w 
kapitale zakładowymSpółki zależnej jak i 100% głosów w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 
zależnej a ponadto Pan Artur Górnik będący Prezesem Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Prezesa 
Zarządu i Dyrektora Klasy A Spółki zależnej.
Kryterium uznania nabywanych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest przekroczenie 10% kapitałów własnych 
Emitenta.
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Subject: Taking up by the Issuer bonds issued by a Subsidiary

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) with the registered office in Warsaw informs that today i.
e. on 9 December 2011, it has purchased assets with a significant value. Pursuant to subscription agreements, the 
Issuer has taken up interest bonds bearing interest according to a variable interest rate, bonds are debenture, 
bearer bonds, issued within the private issue by Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société 
Anonyme (S.A.), with the registered office in Luxembourg, being the Issuers Subsidiary, with the total nominal 
value of PLN 144 000 000 (say: one hundred forty four million zloty) at the price equal the nominal value. Bonds 
were issued in six series with various nominal value of the issue of each bonds series, however not lower than 
PLN 10 000 000 and not higher than PLN 44 000 000 and various maturity periods of the issue of each bonds 
series, however not shorter than 1 year and not longer than 5 years.
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The purchase of assets was financed by proceeds obtained from the issue of series H shares, the issue of series 
S02,S03 bonds and the issue of series S04 and S05 bonds.

The book value of purchased assets amounts to nominal value of subscribed bonds i.e. PLN 144 000 000.

The Issuer is the sole shareholder of the Subsidiary being the issuer of bonds, owning 100% of shares in the 
Subsidiarys share capital and 100% of votes in the total number of votes at the Subsidiarys General Assembly, 
and moreover Mr Artur Górnik, being the Issuers President of the Management Board at the same time performs 
the function of the Subsidiarys President of the Management Board and Class A Director.

The criterion of purchased assets being recognized assets of significant value is exceeding 10% of the Issuers 
equity.
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