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Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu ("Emitent") informuje, że w dniu 3 listopada 2010 r. Spółka otrzymała 
Uchwałę nr 1144/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2010 r. 
("GPW") w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych 
na okaziciela serii F spółki KREDYT INKASO S.A. ("Uchwała").

Zgodnie z wyżej wymienioną Uchwałą, Zarząd Giełdy:
1) Stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 
dopuszczonych jest 322 009 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki 
KREDYT INKASO S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2) Postanowił zgodnie z § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy wprowadzić z dniem 8 listopada 2010 r. w trybie 
zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wskazane powyżej akcje serii F spółki KREDYT INKASO 
S.A. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 8 listopada 2010 r. 
rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLKRINK00014".

Akcje serii F zostały wyemitowane w związku z Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso 
S.A. z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych i emisji 
akcji „gratisowych”.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F zostało zarejestrowane w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 1 października 2010 r.

Zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 645/10 z dnia 15 października 2010 r., przyjęcie do depozytu papierów 
wartościowych akcji serii F nastąpiło 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 
oznaczone kodem PLKRINK00014.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. in Zamość ("Issuer") informs that on 3 November 2010, the 
Company received the Resolution No. 1144/2010 of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange dated
3 November 2010 ("WSE") on admission and introduction of series F shares of KREDYT INKASO S.A. 
company to trading on the Main Market of the WSE ("Resolution").

Pursuant to the mentioned above Resolution the Management Board of the WSE:

1) Stated that in accordance with § 19 section 1 and 2 of the Regulations of the WSE, 322 009 (three hundred 
twenty two thousand nine) series F ordinary bearer shares of KREDYT INKASO S.A. company with the nominal 
value of PLN 1 (one zloty) each, is admitted to trading on the main market of the stock exchange.

2) Pursuant to § 38 section 1 and 3 of the Regulations of the WSE it decided to introduce as of 8 November, 
2010, according to the ordinary procedure, the indicated above series F shares of KREDYT INKASO S.A. 
company to trading on the main market of the stock exchange, on condition that the National Depository for 
Securities registers those shares and assign the code "PLKRINK00014" to them on 8 November 2010.
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Securities registers those shares and assign the code "PLKRINK00014" to them on 8 November 2010.

Series F shares have been issued pursuant to the Resolution No. 17 of the Ordinary Assembly of Kredyt Inkaso S.
A. dated 1 July 2010 on the Company s share capital increase out of the own funds and issue of bonus shares .

The increase in the Company s share capital by issue of series F shares was registered in the entrepreneurs  
register of the National Court Register on 1 October 2010.

Pursuant to the resolution of the Management Board of the National Depository for Securities No. 645/10 dated 
15 October 2010, admission of series F shares to the depository for securities took place on condition that the 
company operating the regulated market adopts the decision on introduction of those shares to trading on the 
regulated market, to which other Company s shares to which the code PLKRINK00014 was assigned were 
introduced.
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