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Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso informuje, iż w dniu 1 lipca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 
16/2010 dotyczącą podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 roku a kończący się 31 
marca 2010 roku w wysokości 5 533 tys. zł.
Zgodnie z w/w uchwałą zysk przeznacza się w całości na rzecz akcjonariuszy, na zasadach okreś lonych poniżej:
Kwota zysku przeznaczonego na rzecz akcjonariuszy, powiększona o kwotę zysku z lat ubiegłych w wysokości 3 
(trzy) tysiące złotych, to jest łącznie 5 536 tys. zł.:
a) w kwocie 1 373 500 zł. zostanie wypłacona akcjonariuszom, po uwzględnieniu niezbędnych potrąceń na poczet 
podatku dochodowego od sum przeznaczonych na rzecz akcjonariuszy zgodnie z niniejszą uchwałą, środkami 
pieniężnymi, zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami wypłaty dywidendy,
b) w kwocie 4 162 500 zł. zostanie przeznaczona na akcje gratisowe dla akcjonariuszy, w razie powzięcia uchwały 
o podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych, a w tym celu zostanie przeniesiona na kapitał 
rezerwowy na sfinansowanie emisji akcji gratisowych, na zasadach tej uchwały o tej emisji zostanie szczegółowo 
okreś lone jej wykorzystanie.
Uchwała o podwyższeniu kapitału ze środków własnych została podjęta (uchwała NR 17/2010 ).
Prawo do dywidendy (dzień D) ustalono na dzień 8 lipca 2010 r.
Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu 8 października 2010 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

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 1.07.2010 the Ordinary General Assembly adopted the 
resolution Nr 16/2010 on distribution of profit for the financial year commencing on 1 April 200 and ending on 31 
March 2010 in the amount of PLN 5 533 thousand shall be distributed to shareholders, according to principles 
specified in the items below:

Amount of the profit allocated to shareholders, increased by the amount of profit from previous years, in the 
amount of PLN 3 (three) thousand, i.e. in total PLN 5 536 thousand:

a) in the amount of PLN 1 373 500, it shall be paid to shareholders, after allowing for necessary deductions 
related to income tax on amounts allocated to shareholders pursuant to this resolution, with cash, in accordance 
to the rules of dividend payment binding in the Company.

b) in the amount of PLN 4 162 500, it shall be allocated for bonus shares to shareholders, in case of adoption of 
the resolution on the share capital increase out of own resources, and to this end, it shall be transferred to the 
capital reserve for bonus shares financing, its utilization shall be specified in the mentioned resolution on the issue.

Resolution of on the Company s share capital increase out of own resources has been taken (Resolution No 
17/2010).
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The right to dividend date (date D) was set at 16 (sixteenth) July 2010

The dividend shall be paid on (date W) 8 (eighth) October 2010

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)

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

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

2010-07-01 Artur Górnik Prezes Zarządu
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