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Temat

Zakup pakietu wierzytelności przez KI I NS FIZ od PKO B.P. S.A. – korekta 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 92/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. informujemy, że w treści raportu wkradł 
się błąd polegający na niewłaściwym okreś leniu wartości nominalnej zakupionego pakietu wierzytelności.

Poniżej przekazujemy prawidłową treść raportu.

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął 
informację o nabyciu przez Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty aktywów znacznej 
wartości.

W dniu 14 grudnia 2010 r. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł umowę 
zakupu pakietu wierzytelności z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie o łącznej wartości nominalnej ok. 210 mln zł, w tym kapitał: ok. 155  mln złotych za cenę w kwocie 34,3 
mln zł.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest w/w cena nabycia 
pakietu wierzytelności, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 
Transakcja została sfinansowana ze środków własnych Funduszu. 
Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych w tego typu umowach. Powyższe zdarzenie jest 
wynikiem realizacji przez Kredyt Inkaso S.A. przyjętej strategii zakładającej uzyskanie znaczącej pozycji na rynku 
hurtowego obrotu wierzytelnościami z tytułu usług bankowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 92_K/2010

Subject: Purchase of a debts portfolio from PKO B.P. S.A by KI I NS FIZ - correction.

Legal basis: art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering  current and periodic information.

Contents: With reference to the current report No. 92/2010 dated 21 December 2010, we inform that in the 
contents of the report the error occurred that consisted in incorrect specifying the nominal value of the purchased 
debts portfolio.

Below, we present the correct contents of the report.

On 14 December 2010, Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty concluded the 
agreement on the purchase of the debts portfolio from Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka 
Akcyjna with the total nominal value of approximately PLN 210 million, of which the capital: approximately PLN 
155 million for the price of PLN 34.3 million.

The criterion being the basis of consideration the acquired assets significant is the mentioned above purchase 
price of the debts portfolio that exceeds 10% of Issuers share capital.
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Transaction was financed from the Funds own funds.

Detailed terms of the agreement do not differ from those applied in transactions of this type.

The above event is the result of implementation by Kredyt Inkaso S.A. of the adopted strategy assuming achieving
a considerable position on the market of wholesale trade in receivables arising from banking services.
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