
Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki 
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie 

Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. z 
siedzibą w Warszawie ogłoszonego w dniu 26 lipca 2016 roku przez WPEF VI Holding V B.V. z siedzibą w Bussum, 
Holandia. 

Działając na podstawie § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich 
ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2005 r., Nr 207, poz. 1729 ze zm.), 

WPEF VI Holding V B.V. („Wzywający”) informuje o zmianie z dniem 16 sierpnia 2016 r. ceny, po jakiej nabywane 
mają być akcje w ramach Wezwania, wskazanej w punkcie 9 treści Wezwania, z kwoty 22,00 zł (słownie złotych 
dwadzieścia dwa) za jedną Akcję na kwotę 25,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć) za jedną Akcję („Cena Akcji”). 

Cena Akcji nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o 
spółkach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 1382, ze zm.). 

Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa od średniej ceny rynkowej rozumianej jako średnia arytmetyczna z dziennych 
średnich cen ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, która 
wyniosła 19,90 zł (słownie: dziewiętnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy).  

Cena nie jest również niższa od najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem Wezwania Wzywający zapłacił w 
okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania.  

Jednocześnie Wzywający dokonuje następujących zmian w treści Wezwania.  

1. Dotychczasowy punkt 24 treści Wezwania otrzymuje następujące brzmienie: 

Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem prawnym uzyskania przez Wzywającego decyzji Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku 
nabycia Akcji Spółki zgodnie z treścią Wezwania (lub upływu ustawowego terminu na wydanie przez Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji wyrażającej zgodę na dokonanie takiej koncentracji). 

Uzyskanie powyższej zgody oczekiwane jest najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, tj. nie później niż 
w dniu 29 sierpnia 2016 r., który to termin może zostać przedłużony do dnia 13 grudnia 2016 r., o ile powyższa 
zgoda nie zostanie uzyskana we wskazanym terminie (por. pkt 11 Wezwania). 

Informacja o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się powyższego warunku oraz o tym, czy Wzywający podjął decyzję 
o nabyciu akcji Spółki objętych zapisami pomimo nieziszczenia się powyższego warunku zostanie przekazana 
agencji informacyjnej niezwłocznie, nie później niż w pierwszym dniu roboczym po ostatnim dniu przyjmowania 
zapisów oraz opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim nie później niż w terminie 
dwóch dni roboczych po dniu, w którym warunek ten się ziścił. 

Wzywający zastrzega prawo podjęcia decyzji o nabyciu akcji Spółki objętych zapisami w ramach Wezwania na 
podstawie art. 98 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 
184, ze zm.) pomimo niespełnienia się opisanego powyżej warunku prawnego w terminie wskazanym powyżej lub 
w terminie przyjmowania zapisów przedłużonym na podstawie § 7 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia. 

2. Dotychczasowy punkt 25 treści Wezwania otrzymuje następujące brzmienie: 

Nabycie akcji Spółki przez Wzywającego w ramach Wezwania nastąpi pod warunkiem uzyskania bezwarunkowej 
zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji w wyniku nabycia Akcji 
Spółki (lub upływu ustawowego terminu na wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
decyzji wyrażającej zgodę na dokonanie takiej koncentracji) (por. pkt 24 powyżej). Wzywający zastrzega prawo 
podjęcia decyzji o nabyciu akcji Spółki objętych zapisami w ramach Wezwania na podstawie Art. 98 Ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 184, ze zm.) pomimo 



niespełnienia się opisanego powyżej warunku prawnego w terminie wskazanym powyżej lub w terminie 
przyjmowania zapisów przedłużonym na podstawie § 7 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia. 

3. Dotychczasowy punkt 32 treści Wezwania w części „Harmonogram zmiany ceny za akcje” otrzymuje następujące 
brzmienie: 

Wzywający niniejszym informuje, iż w terminie przeprowadzenia Wezwania będzie dokonywać zmiany ceny, po 
jakiej mają być nabywane Akcje, zgodnie z następującym harmonogramem:  

- w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 r. do dnia 23 sierpnia 2016 r. włącznie Akcje objęte Wezwaniem będą 
nabywane po Cenie Akcji wynoszącej 25,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć) za 1 (jedną) Akcję; 

- począwszy od dnia 24 sierpnia 2016 r. do dnia 29 sierpnia 2016 r. włącznie, Akcje objęte Wezwaniem będą 
nabywane po cenie wynoszącej 20,00 (słownie złotych: dwadzieścia za 1 (jedną) Akcję.” 
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