
 

 

 

 

  

 

 

ANEKS NR 2  

Z DNIA 20 GRUDNIA 2017 ROKU  

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO  

KREDYT INKASO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  

 

Niniejszy Aneks nr 2 („Aneks”) stanowi aneks do zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru 
Finansowego w dniu 24 listopada 2017 roku prospektu emisyjnego podstawowego („Prospekt”) 
dotyczącego programu emisji obligacji Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka“), i 
powinien być czytany łącznie z Prospektem.  

Aneks został zatwierdzony przez KNF w dniu 27 grudnia 2017 roku. 

Aneks został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej w związku z 
powzięciem przez Spółkę wiedzy o  

o wniesieniu przez akcjonariusza Spółki – BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Powód”), pozwu do Sądu 
Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy przeciwko Spółce, których przedmiotem jest 
zaskarżenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26.09.2017 r., przeciwko 
którym Powód głosował oraz zgłosił do nich sprzeciwy. 

Określenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają 
znaczenie nadane im w Prospekcie. 

 

Aktualizacja nr 1 – str. 112:  

W rozdziale 10.4 „Postępowania sądowe i arbitrażowe”, dodaje się na końcu następującą treść: 

Pozew o uchylenie uchwał ZWZ w 2017 roku 

W dniu 27 października 2017 r. BEST („Powód”) złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew, 
którego przedmiotem jest uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 
września 2017 r. („ZWZ 2017”), jako rzekomo sprzecznych z dobrymi obyczajami i godzących w 
interes Spółki oraz mających na celu pokrzywdzenie akcjonariusza („Pozew 2017”). W ramach Pozwu 
2017 Powód wnosi o uchylenie następujących uchwał ZWZ 2017: 

•  uchwały nr 7/2017 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania 
obowiązków, 

•  uchwały nr 8/2017 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania 
obowiązków, 

• uchwały nr 9/2017 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania 
obowiązków, 

•  uchwały nr 14/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z 
wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 
31 marca 2017 r, 

•  uchwały nr 15/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z 
wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 
31 marca 2017 r. 



 

 

 

 

Jednocześnie Pozew 2017 zawiera wniosek do Sądu o połączenie, w celu łącznego rozpoznania, 
sprawy objętej Pozwem 2017 ze sprawą z powództwa BEST, dotyczącą zaskarżenia uchwał 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2016 r. (przedstawioną w punkcie 
Pozew o uchylenie uchwał ZWZ).  
 
W ocenie Spółki Pozew 2017 jest bezzasadny, wobec czego podejmie ona odpowiednie kroki prawne 
w celu obrony przed przedstawionymi w nim zarzutami. 

 

  

 


