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

Treść  raportu:

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Zamościu informuje, iż w dniu 28 października 2010 r. 
powziął wiadomość, iż  w spółce zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme 
(S.A.) z siedzibą w Luksemburgu dokonano podwyższenia kapitału zakładowego, z kwoty 400.000,00 PLN 
(słownie: czterysta tysięcy złotych zero gorszy) do kwoty 8.900.000,00 PLN (słownie: osiem milionów dziewięćset 
tysięcy złotych zero groszy), poprzez utworzenie 8.500.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1,00 PLN 
(jeden złoty) każdy udział i łącznej wartości 8.500.000,00 PLN (osiem milionów pięćset tysięcy złotych zero groszy).

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym pokryto ze środków własnych Emitenta przez wniesienie wkładu 
pieniężnego w kwocie 8.500.000,00 PLN (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych zero groszy). 
 Wobec powyższego Emitent posiada 8.900.000 (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy) udziałów o wartości 
nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty 00/100) każdy udział i łącznej wartości 8.900.000,00 PLN (słownie: 
osiem milionów dziewięćset tysięcy złotych zero gorszy), które w całości są pokryte wkładem pieniężnym. Udziały 
zostały objęte po wartości nominalnej.

Objęte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu 
Wspólników tej Spółki. Udziały zostały objęte ze środków własnych Emitenta i stanowią inwestycję 
długoterminową. 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Increase in the share capital of the subsidiary - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société 
Anonyme (S.A.)

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) with the registered office in Zamość informs that on 28 
October 2010, it was notified that in the subsidiary - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société 
Anonyme (S.A.), with the registered office in Luxembourg the share capital was increased from the amount of 
400,000.00 PLN (say: four hundred thousand zlotych zero grosz) to the amount of PLN 8,900,000.00 PLN (say: 
eight million nine hundred thousand zlotych zero grosz) by creating 8,500,000.00 new shares with the nominal 
value of PLN 1.00 (one zloty) each share and the total value of PLN 8,500,000.00 (say: eight million five hundred 
thousand zlotych zero grosz). Shares in the increased share capital were covered from the Issuers own funds by 
making cash contribution in the amount of PLN 8,500,000,00 (say: eight million five hundred thousand zlotych 
zero grosz).

Taking into consideration the above, the Issuer owns 8,900,000 (say: eight million five hundred thousand) shares 
with the nominal value of PLN 1.00 (say: one zloty 00/100) each share and the total value of PLN 8,900,000.00 
(say: eight million nine hundred thousand zlotych zero grosz), which are covered by cash contribution as a whole. 
Shares were taken up at the nominal value. Taken up shares constitute 100% of the share capital and entitle to the 
same number of votes at the General Assembly of this Company. Shares were taken up from the Issuers own 
funds and constitute a long-term investment. 
 

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