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Treść  raportu:

W związku z opublikowaniem w dniu 16 czerwca 2009 r. raportu rocznego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy od 
01.04.2008 r. do 31.03.2009 r. w załączeniu przesyłamy nieoficjalne tłumaczenie ww. sprawozdania na język 
angielski.

Dołączamy także polską wersję językową, skorygowaną w zakresie noty 15 i 16 sprawozdania finansowego 
gdzie podczas generowania pliku pdf w miejscu tabeli pojawił się błąd łącza. 

Podstawa prawna:

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

Paragraf 82 ust 1 pkt 3 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).
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KISA_200809_annual_report_eng_final.pdf Kredyt Inkaso SA annual report 2008/09

KISA_200809_raport_roczny_pl_final.pdf Kredyt Inkaso SA raport roczny 2008/09

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report 22/2009 

 

Subject: Annual report of Kredyt Inkaso S.A. for the financial year from 01.04.2008 to 31.03.2009 (English 

version) 

 

In reference to the publication of the annual report of Kredyt Inkaso S.A. for the financial year from 01.04.2008 

to 31.03.2009 on 16 June 2009, we hereby enclose an unofficial translation of the mentioned above report into 

English. 

 

We also enclose the Polish version of the report adjusted with the notes 15 and 16 of the financial statements due 

to the fact that when the file was converted into pdf format the error occurred (lack of link update).

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

 

Paragraph 82 section 1 item 3 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and 

periodic 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).
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