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

Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 października podjął uchwałę o dokonaniu przydziału 
akcji serii E.

W ramach Publicznej Oferty oferowano łącznie w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do objęcia 
2.850.000 akcji serii E oraz w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych do objęcia 150.000 akcji serii E.
Liczba prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów wyniosła 71. Zapisy prawidłowe złożono na łączną liczbę 
3 408 459 akcji o łącznej wartości 42 605 737,50 złotych. W ramach Publicznej Oferty 70 (siedemdziesięciu) 
podmiotom przydzielono wszystkie oferowane akcje tj. 3 000 000 sztuk, o wartości 37 500 000 złotych.

W Transzy Inwestorów Indywidualnych stopa alokacji wyniosła 26,86 % (stopa redukcji 73,14 %), zaś w  Transzy 
Inwestorów Instytucjonalnych brak było redukcji - zapisy przyjmowane były w oparciu o imienne zaproszenia.

Jednocześnie Emitent informuje, że szczegółowy raport spełniający wymogi § 33 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 ze zm.) zostanie przesłany w terminie późniejszym z 
zachowaniem dwu tygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji, o którym mowa w § 100 ust 2 
rozporządzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Allotment of series E shares.

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) informs that 27 October it has adopted the resolution on 
series E shares allotment.

Within the Public Offering, in total, 2,850,000 series E shares have been offered for acquisition within the 
Institutional Investors Tranche and within the Individual Investors Tranche 150,000 series E shares have been 
offered for acquisition.

The number of correctly submitted and paid subscriptions amounted to 71 Correct subscriptions have been 
submitted for the total number of 3 408 459 shares with the total value of PLN 42 605 737.50 Within the Public 
Offering all offered shares i.e 3 000 000 units, with the value of PLN 37 500 000 have been allotted to 70 entities.

In the Individual Investors Tranche the allocation rate amounted to 26.86 % (reduction rate 73.14%), whereas In 
the Institutional Investors Tranche, there have been no reductions  subscriptions have been accepted pursuant to 
invitations directed to selected entities.

At the same time, the Issuer informs that the detailed report complying with requirements of § 33 of the 
Ordinance of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information published by 
issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-
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issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-
member state (Journal of Laws No. 33 item 259 with later amendments) shall be published on the later date, 
within two weeks of the subscription closing referred to in § 100 section 2 of the Ordinance.

Artur Górnik  President of the Management Board
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2010-10-27 Artur Górnik Prezes Zarządu
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