
RB 64 2010KREDYT INKASO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 64 / 2010

Data sporządzenia: 2010-10-15

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Warunkowa rejestracja papierów wartościowych złożonych w Krajowym Depozycie.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Działając w oparciu o art. 34 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 
131, poz. 1080) Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu informuje o otrzymaniu w dniu 
dzisiejszym uchwały Nr 645/10 Zarządu Krajowego depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 15 października 
października 2010 r. o następującej treści:

Na podstawie § 40 ust. 2 i 4a w zw. z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po 
rozpatrzeniu wniosku Spółki KREDYT INKASO S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu 
papierów wartościowych 322.009 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F 
spółki KREDYT INKASO S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem 
PLKRINK00014, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu 
tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki Kredyt Inkaso S.A. 
oznaczone kodem PLKRINK00014, z zastrzeżeniem ust. 2 tejże uchwały.
Po czym w ustępie 2 w/w uchwały postanowiono, iż:
„Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki KREDYT INKASO  S.A. w 
depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Spółkę KREDYT INKASO 
S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu 
na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej Spółki oznaczone kodem PLKRINK00014, 
przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu 
wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.
Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii F pod kodem PLKRINK00014 oraz o liczbie akcji 
oznaczonych tym kodem zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

EMITENT:                            KREDYT INKASO S.A
Kod ISIN:                            PLKRIMK00014
Liczba rejestrowanych papierów wartościowych:    322 009 akcji
Uchwała zarządu KDPW S.A. nr 645/10 z dnia15 października 2010 r.

Łączna liczba papierów po rejestracji: 5 816 009

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Title: Conditional registration of securities held in the National Depository for Securities 

Acting pursuant to art. 34 section 1 item 1 of the Ordinance of the Minister of Finance dated 19 February 2009 
on current and periodic information published by issuers of securities (Journal of Laws of 2009, No. 131, item 
1080), the Management Board of Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna with the registered office in Zamość informs that 
today it has received the Communication from the Operations Department of the National Depository for 
Securities dated 15 October with the following contents:

Pursuant § 40 section 2 and 4a and in relation to § 2 section 1 and 4 of the Regulations of the National Depository 
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Pursuant § 40 section 2 and 4a and in relation to § 2 section 1 and 4 of the Regulations of the National Depository 
for Securities, after consideration of the application of the Company KREDYT INKASO S.A., the Management 
Board of the National Depository for Securities resolves to admit to the depository for securities, 322.009 (three 
hundred twenty two thousand and nine) series F ordinary bearer shares of KREDYT INKASO S.A. with the 
nominal value of PLN 1.00 (one zloty) each share and assign to them the code PLKRINK00014, under condition 
of adoption by the company operating the regulated market the decision on introduction of those shares to trading 
on the regulated market, on which other shares of Kredyt Inkaso S.A. to which the code PLKRINK00014 was 
assigned were introduced, subject to section 2 of this resolution.

After which in section 2 of the mentioned resolution it was resolved that:

Registration of series F ordinary bearer shares of KREDYT INKASO S.A in the depository for securities shall 
take place within three days of submission in the National Depository for Securities by KREDYT INKASO S.A. 
Company documents confirming adoption of the resolution on introductions of those shares to the regulated 
market on which other shares to which the code PLKRINK00014 was assigned were introduced by the company 
operating this market, however not earlier than on the date of introduction of those shares to trading on this 
market indicated in this decision.

The information about registration of series F ordinary bearer shares under the code PLKRINK00014 and about 
the number of shares to which this code was assigned shall be provided in the form of a communication of the 
National Depository for Securities.

ISSUER: KREDYT INKASO S.A

ISIN Code: PLKRIMK00014

Number of registered securities: 322 009 shares

Resolution of the Management Board

of the National Depository for

Securities No. 645/10 dated 15.10.2010

Total number of securities after registration 5 816 009

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
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Okrzei 32
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(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

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

2010-10-15 Artur Górnik Prezes Zarządu
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