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Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku.

Podstawa prawna

Art. 65 ust. 1 Ustawy o oferc ie - wykaz informacji  przekazanych do publicznej wiadomości

Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Zamościu przekazuje, w załączniku poniżej, wykaz informacji 
przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku.

Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Zamościu ul. Okrzei 32.

Raporty bieżące i okresowe są dostępne również na stronie internetowej Emitenta: http://www.kredytinkaso.pl

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie

Załącznik:

Raporty bieżące:

─01.01.2008 r., RB 1/2008 – Przekroczenie progu 5 % ogólnej liczby głosów
─02.01.2008 r., RB 2/2008 – Sporządzenie tekstu jednolitego statutu
─02.01.2008 r., RB 3/2008 – KREDYT INKASO S.A. informacja o stosowaniu zasad dobrych praktyk spółek 
notowanych na GPW
─01.02.2008 r., RB 4/2008 – Terminy raportów okresowych
─15.02.2008 r., RB 5/2008 – I rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, II rejestracja przez Sąd zmian w 
statucie
─19.02.2008 r., RB 6/2008 – Zawiadomienie o zmianie dotychczasowych posiadanych udziałów w ogólnej liczbie 
głosów w Kredyt Inkaso S.A.
─06.03.2008 r., RB 7/2008 – I złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej, II powołanie osoby nadzorującej 
Emitenta
─27.03.2008 r., RB 8/2008 – Zamknięta emisja obligacji (w trybie oferty niepublicznej)
─28.03.2008 r., RB 9/2008 – Zakończenie zamknięte emisji obligacji
─04.04.2008 r., RB 10/2008 – Informacja od Deutsche Bank AG (Frankfurt, Niemcy) o przekroczeniu progu 5% 
ogólnej liczby głosów
─19.04.2008 r., RB 11/2008 – Warunkowa rejestracja papierów wartościowych złożonych w Krajowym Depozycie 
Papierów Wartościowych
─19.04.2008 r., RB 12/2008 – Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym 
się 1 kwietnia 2008 r. i kończącym się 31 marca 2009 r.
─19.04.2008 r., RB 13/2008 – Umowa z IDMSA o pełnienie funkcji animatora emitenta
─30.04.2008 r., RB 14/2008 – Zakup pakietu wierzytelności od Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o. o. (operatora 
sieci ERA)
─12.05.2008 r., RB 15/2008 – Zmiana terminów przekazania: jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 
rozpoczynający się 28.12.2006 r. i kończący się 31.03.2008 r. oraz raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku 
obrotowego rozpoczynającego się 28.12.2006 r. i kończącego się 31.03.2008 r.
─14.05.2008 r., RB 16/2008 – Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 r.
─16.05.2008 r., RB 17/2008 – Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu gospodarczego na Głównym Rynku GPW 
akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Kredyt Inkaso S.A.
─16.05.2008 r., RB 18/2008 – Rejestracja papierów wartościowych złożonych w Krajowym Depozycie
─19.05.2008 r., RB 19/2008 – Uzupełnienie do raportu kwartalnego
─21.05.2008 r., RB 20/2008 – Raport dotyczący stosowania przez Kredyt Inkaso S.A. zasad ładu korporacyjnego w 
2007 r.
─13.06.2008 r., RB 21/2008 – Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
─23.06.2008 r., RB 22/2008 – Zakup pakietów wierzytelności od PTK Centertel sp. z o. o. (operator sieci ORANGE)
─27.06.2008 r., RB 23/2008 – Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
─27.06.2008 r., RB 24/2008 – Zakup pakietów wierzytelności od Polkomtel S.A. (operator sieci PLUS)
─27.06.2008 r., RB 25/2008 – Zakup pakietów wierzytelności od Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
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─27.06.2008 r., RB 25/2008 – Zakup pakietów wierzytelności od Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
─27.06.2008 r., RB 26/2008 – Powołanie osoby nadzorującej Emitenta
─08.07.2008 r., RB 27/2008 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 lipca 2008 
r.
─08.07.2008 r., RB 28/2008 – Decyzja o wypłacie dywidendy
─08.07.2008 r., RB 29/2008 – Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 lipca 2008 r.
─11.08.2008 r., RB 30/2008 – Transakcja sprzedaży akcji Spółki
─13.08.2008 r., RB 31/2008 – Korekta raportu kwartalnego Q 1/2008 – stan posiadania akcji Kredyt Inkaso S.A.
─28.08.2008 r., RB 32/2008 – Otrzymanie informacji od Deutsche Bank AG o zmianie zawiadomienia z dnia 
04.04.2008 r. w zakresie podmiotu posiadającego akcje Spółki
─30.09.2008 r., RB 33/2008 – Wybór biegłego rewidenta
─02.12.2008 r., RB 34/2008 – Korekta raportu kwartalnego Q 2/2008
─15.12.2008 r., RB 35/2008 – Zakup pakietów wierzytelności od PTK Centertel sp. z o. o. (operatora sieci 
ORANGE)

Raporty okresowe:

─04.02.2008 r., Raport kwartalny Q 4/2007
─14.05.2008 r., Raport roczny 2007
─14.05.2008 r., Raport kwartalny Q 5/200708
─04.08.2008 r., Raport kwartalny Q 1/2008
─04.11.2008 r., Raport kwartalny Q 2/2008
─31.12.2008 r., Raport półroczny 2008

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report 17/2009 

 

Subject: The list of information which was made public in the year 2008 

 

Contents of the report: 

 

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) with the registered office in Zamość, in the attachment 

below presents the list of information which was made public in the year 2008. 

 

The original reports are in the register office of the Company in Zamość at 32 Okrzei Str. 

 

Current and interim reports are also available on the Issuer s website: http://www.kredytinkaso.pl 

 

Legal basis: article 65 section 1 of the Act on Public Offering 

 

Attachment: 

 

Current reports: 

-01.01.2008, CR 1/2008  Exceeding the 5 % threshold of the total number of votes 

-02.01.2008, CR 2/2008  Drawing up the unified text of the Statutes 

-02.01.2008, CR 3/2008  Information of KREDYT INKASO S.A. on applying the rules of the Code of Best 

Practices for WSE Listed Companies 

-01.02.2008, CR 4/2008  Dates of interim reports 

-15.02.2008, CR 5/2008  I registration of the share capital increase, II registration of the amendments to the 

Statutes by the Court 

-19.02.2008, CR 6/2008  Notification of the change of owned shareholdings in the total number of votes in 

Kredyt Inkaso S.A. 

-06.03.2008, CR 7/2008  I resignation of the Member of the Supervisory Board, II appointment of the person 

supervising the Issuer 
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supervising the Issuer 

-27.03.2008, CR 8/2008  Closed issue of bonds (according to the procedure of non-public offering) 

-28.03.2008, CR 9/2008  Completion of the closed issue of bonds 

-04.04.2008, CR 10/2008  Information received from Deutsche Bank AG (Frankfurt, Germany) on exceeding 

the 5% threshold of the total number of votes 

-19.04.2008, CR 11/2008  Conditional registration of securities submitted to Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych (The National Depository of Securities) 

-19.04.2008, CR 12/2008  Dates of filing interim reports in the financial year beginning on 1 April 2008 and 

ending on 31 March 2009 

-19.04.2008, CR 13/2008  Agreement with IDMSA on performing the function of the issuer s market maker 

-30.04.2008, CR 14/2008  Purchase of the debt portfolio from Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o. o. (ERA 

mobile network operator ) 

-12.05.2008, CR 15/2008  Change of the dates of filing the following: stand-alone financial statements for the 

financial year beginning on 28.12.2006 and ending on 31.03.2008 and quarterly report for the last quarter of the 

financial year beginning on 28.12.2006 and ending on 31.03.2008 

-14.05.2008, CR 16/2008  List of information made public in the year 2007 

-16.05.2008, CR 17/2008  Introduction and admission of series C ordinary bearer shares of Kredyt Inkaso S.A. 

to economic trade on the Main Market of WSE 

-16.05.2008, CR 18/2008  Registration of securities submitted to the National Depository of Securities 

-19.05.2008, CR 19/2008  Supplement to the quarterly report 

-21.05.2008, CR 20/2008  Report on applying the rules of corporate governance by Kredyt Inkaso S.A. in the 

year 2007 

-13.06.2008, CR 21/2008  Agenda of the Ordinary General Assembly 

-23.06.2008, CR 22/2008  Purchase of debt portfolios from PTK Centertel sp. z o. o. (ORANGE mobile 

network operator) 

-27.06.2008, CR 23/2008  Contents of drafts of resolutions for the Ordinary General Assembly 

-27.06.2008, CR 24/2008  Purchase of debt portfolios from Polkomtel S.A. (PLUS mobile network operator) 

-27.06.2008, CR 25/2008  Purchase of debt portfolios from Telekomunikacja Polska S.A. in Warsaw 

-27.06.2008, CR 26/2008  Appointment of the person supervising the Issuer 

-08.07.2008, CR 27/2008  Contents of the resolutions adopted by the General Assembly on 7 July 2008 

-08.07.2008, CR 28/2008  Decision about dividend payment 

-08.07.2008, CR 29/2008  List of shareholders representing over 5% of votes at the Ordinary General Assembly 

of the Company held on 7 July 2008 

-11.08.2008, CR 30/2008  Transaction of disposal of Company s shares 

-13.08.2008, CR 31/2008  Correction of the quarterly report Q 1/2008  state of possession of Kredyt Inkaso S.

A. shares 

-28.08.2008, CR 32/2008  Information received from Deutsche Bank AG on the change of notification dated 

04.04.2008 of the entity owning the Company s shares 

-30.09.2008, CR 33/2008  Appointment of the statutory auditor 

-02.12.2008, CR 34/2008  Correction of the quarterly report Q 2/2008 

-15.12.2008, CR 35/2008  Purchase of debt portfolios from PTK Centertel sp. z o. o. (ORANGE mobile 

network operator) 

 

Interim reports: 

 

-04.02.2008 Quarterly report Q 4/2007 

-14.05.2008 Annual report 2007 

-14.05.2008 Quarterly report Q 5/200708 

-04.08.2008 Quarterly report Q 1/2008 

-04.11.2008 Quarterly report Q 2/2008 

-31.12.2008 Half-year report 2008 

 

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)
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22-400 Zamość

(kod pocztowy) (miejscowość)

Okrzei 32

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2009-06-10 Artur Górnik Prezes Zarządu
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