
Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego Kredyt Inkaso S.A. 
 
Do treści Prospektu emisyjnego wprowadza się następujące zmiany: 
 
Str. 46, pkt 14.1.1, informacje o Arturze Górniku 
Było: 
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym 
organizacji związkowych) w okresie poprzednich pięciu lat, za wyjątkiem oskarżenia o uporczywe naruszanie praw 
pracowniczych (art. 218 par. 1 kk), wynikającego z opóźnienia w odprowadzaniu składek ZUS w spółce Kredyt Inkaso Sp. 
z o.o. w trakcie procesu restrukturyzacji. Działania podjęte w ramach procesu restrukturyzacji firmy zakończyły się 
sukcesem, a wszystkie należności do ZUS zostały spłacone. 14 lutego 2007 roku zapadł wyrok uniewinniający Pana Artura 
Górnika w postępowaniu w tej sprawie toczącym się przed Sądem Rejonowym w Zamościu. W wyniku wniesienia środka 
zaskarżenia przez oskarżyciela publicznego wyrok nie jest prawomocny. Postępowanie nie dotyczy działalności Emitenta - 
Kredyt Inkaso S.A., ale związane jest wyłącznie z działalnością Pana Artura Maksymiliana Górnika jako Prezesa Zarządu 
Kredyt Inkaso Sp. z o.o., który wraz z Kredyt Inkaso Sp. z o.o. jest akcjonariuszem Emitenta; 
 
Jest: 
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym 
organizacji związkowych) w okresie poprzednich pięciu lat, za wyjątkiem oskarżenia o uporczywe naruszanie praw 
pracowniczych (art. 218 par. 1 kk), wynikającego z opóźnienia w odprowadzaniu składek ZUS w spółce Kredyt Inkaso Sp. 
z o.o. w trakcie procesu restrukturyzacji. Działania podjęte w ramach procesu restrukturyzacji firmy zakończyły się 
sukcesem, a wszystkie należności do ZUS zostały spłacone. 14 lutego 2007 roku zapadł wyrok uniewinniający Pana Artura 
Górnika w postępowaniu w tej sprawie toczącym się przed Sądem Rejonowym w Zamościu. W wyniku wniesienia środka 
zaskarżenia przez oskarżyciela publicznego wyrok został uchylony, a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania. 
Postępowanie nie dotyczy działalności Emitenta - Kredyt Inkaso S.A., ale związane jest wyłącznie z działalnością Pana 
Artura Maksymiliana Górnika jako Prezesa Zarządu Kredyt Inkaso Sp. z o.o., który wraz z Kredyt Inkaso Sp. z o.o. jest 
akcjonariuszem Emitenta; 
 
 


