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Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 
r. i kończący się 31 marca 2009 r.
Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zgodnie z paragrafem 103 ustęp 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że 
ulega zmianie data przekazania raportu okresowego podana w raporcie bieżącym Nr 9/2009 z dnia 21.04.2009 r.

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r. – 
zostanie przekazany w dniu 16 czerwca 2009 r. (zamiast 3 czerwca 2009 r.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 13/2009 

 

Subject: Change of the disclosure date of stand-alone annual report for the financial year beginning on 1 April 

2008 and ending on 31 March 2009 

 

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

 

Contents: 

 

Pursuant to the paragraph 103 subparagraph 2 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 

on current and interim information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent 

information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws No. 33, item 259), the Management 

Board of Kredyt Inkaso S.A. with the registered office in Zamość (Issuer) informs that the date of publishing the 

interim report communicated in the current report No. 9/2009 of 21.04.09 has changed. 

 

The stand-alone annual report for the financial year beginning on 1 April 2008 and ending on 31 March 2009  

will be published on 16 June 2009 (instead of 3 June 2009).
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