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Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso informuje, iż w dniu 3.07.2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę dotyczącą 
podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r. w kwocie 2 
537 tys. zł. (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych), w ten sposób, że kwota 494 460 zł 
(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych), tj. kwota 9 gr. (słownie: dziewięć 
groszy) na jedną akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, zaś  kwota 2 042 540 
zł (słownie: dwa miliony czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych) przeznaczona została na kapitał 
zapasowy.

Prawo do dywidendy (dzień D) ustalono na dzień 8 września 2009 r.

Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu 22 września 2009 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 27/2009 

 

Subject: Decision on dividend payment. 

 

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

the report: 

 

The Management Board of Kredyt Inkaso informs, that on 3.07.2009 the Ordinary General Assembly adopted the 

resolution on distribution of profit for the financial year commencing on 1 April 2008 and ending on 31 March 

2009, in the amount of PLN 2 537 thousand (say: two million five hundred thirty seven thousand), in such a way 

that the amount of PLN 494 460 (say: four hundred ninety four thousand four hundred sixty), i.e. the amount of 

PLN 0.09 (say: nine groszy) per one share, was allocated for dividend payment to shareholders of the Company 

and the amount of PLN 2 042 540 (say: two million forty two thousand five hundred forty) for the supplementary 

reserve. 

 

The right to dividend date (date D) was set at 8 September 2009. 

 

The dividend shall be paid on (date W) 22 September 2009.
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