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Treść  raportu:

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Zamościu informuje, iż w dniu 30 listopada 2010 r. została 
utworzona spółka pod firmą KI Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w 
Warszawie, w której Emitent objął 250 udziałów (słownie: dwieście pięćdziesiąt) udziałów, każdy o wartości 
nominalnej 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100 groszy) o łącznej wartości nominalnej 250.000 PLN 
(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), pokrywając je 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. 
Członkiem pierwszego Zarządu Spółki został Pan Sławomir Ćwik. 
Celem działalności Spółki zależnej będzie nabywanie w toku egzekucji komorniczych lub działań windykacyjnych 
nieruchomości, obrót tymi nieruchomościami, ich zagospodarowanie, komercjalizacja oraz  czerpanie z nich 
pożytków w różnych postaciach.
Działalność Spółki zależnej polepszy efektywność podstawowej działalności Grupy Emitenta, polegającej na 
zakupie pakietów wierzytelności i ich ściąganiu, poprzez stworzenie alternatywnego instrumentu realizacji korzyści 
z wierzytelności.
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The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) with the registered office in Zamość informs, that on 30 
November 2010, the company under the business name KI Nieruchomości Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (limited liability company), with the registered office in Warsaw has been incorporated, in 
which the Issuer has taken up 250 shares (say: two hundred fifty), with the nominal value of PLN 1000 PLN 
each (say: one thousand zlotych 00/100 groszy), with the total nominal value of PLN 250,000 (say: two hundred 
fifty thousand zlotych 00/100), covering them with a cash contribution. Shares have been 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
Meeting of Shareholders of this Company. Shares were taken up out of the Issuers own funds and constitute a 
long-term investment.

Mr. Sławomir Ćwik has become a member of the Companys first Management Board.

The object of the subsidiary Companys business activity will be purchasing immovables in the course of 
enforcement proceedings or collection against immovables, trading in those immovables, their development, 
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RB 89 2010KREDYT INKASO S.A.enforcement proceedings or collection against immovables, trading in those immovables, their development, 
commercialization and obtaining proceeds from them in various forms.

Operations of the subsidiary Company will improve the effectiveness of the Issuers Groups core business 
consisting in purchasing debt portfolios and collecting them, by creating the alternative instrument of obtaining 
benefits from receivables.
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