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Temat

Wybór oferty Kredyt Inkaso S.A. na zakup portfela wierzytelności  od Euro Bank S.A.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu (Emitent) informuje, że powziął wiadomość o wyborze swojej oferty na 
zakup pakietu wierzytelności  oferowanego do sprzedaży przez Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 
Przedmiotem oferty Kredyt Inkaso S.A. jest zakup portfela wierzytelności  wobec klientów detalicznych o łącznej 
wartości nominalnej ok. 22,5 mln zł. 

Zgodnie z informacją uzyskaną od Zbywcy wierzytelności, do zakończenia procesu sprzedaży wymagane jest 
zawarcie przez uprawnione osoby umowy przenoszącej wierzytelności. Umowa zostanie zawarta do końca 
listopada 2010 r. 

Szczegółowe warunki złożonej oferty nie odbiegają od stosowanych w tego typu transakcjach. Składanie ofert i 
zawieranie umów zakupu pakietów i portfeli wierzytelności jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w 
ramach podstawowej działalności. 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 78/2010

Subject: Selection of Kredyt Inkaso S.A. offer for the purchase of receivables portfolio from Euro Bank S.A.

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

Contents of the report:

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. in Zamość (Issuer) informs that it has been notified that its offer 
for the purchase of receivables portfolio offered for sale by Euro Bank S.A. with the registered office in Wrocław 
has been selected. The object of the offer of Kredyt Inkaso S.A. is the purchase of receivables portfolio relative to
retail clients with the total nominal value of approximately PLN 22.5 million.

According to the information provided by the receivables Seller, in order to complete the selling process, 
conclusion of receivables assignment agreement by authorized persons is required. The conclusion of the 
agreement is to take place by the end of November 2010.

Detailed terms of submitted offer do not differ from those applied in transactions of this type. Submitting offers 
and conclusion of agreements on purchase of debts portfolios and packages is a standard service provided by the 
Issuer as part of its core business.
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