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Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że 30 września 2009 roku Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. podjęła 
uchwałę w sprawie wyboru spółki Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. 
jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania 
finansowego spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 01.04.2009 r. i kończący się 31.03.2010 r.

Dane o wybranym podmiocie: Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. ul. Pl. 
Gen. Sikorskiego 13, 31-115 Kraków.

Podstawa uprawnień: Spółka wpisana na listę krajową podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych pod numerem 551.

Emitent korzystał w przeszłości dwukrotnie z usług Przedsiębiorstwa Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego 
EUROFIN Sp. z o.o. Wybrany biegły rewident dokonał przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania 
finansowego spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 28.12.2006 r. i kończący się 31.03.2008 r. oraz za rok 
obrotowy rozpoczynający się 01.04. 2008 r. i kończący się 31.03.2009 r.

Umowa Kredyt Inkaso S.A z Przedsiębiorstwem Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. ma 
zostać zawarta na okres niezbędny do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania finansowego.

Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i 
normami zawodowymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report 39/2009

Subject: Appointment of the statutory auditor

Contents of the report:

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. informs that on 30 September 2009, the Supervisory Board of 

Kredyt Inkaso S.A. adopted the resolution on appointment of Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-

Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. as the entity authorized to review semi-annual financial statements and to audit 

annual financial statements of the company for the financial year commencing on 01.04.2009 and ending on 

31.03.2010.

Data of the entity: Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. ul. Pl. Gen. 

Sikorskiego 13, 31-115 Cracow.

Basis of qualifications: The Company is recorded in the national list of entities authorized to audit financial 

statements under the number 551.

In the past, the Issuer used the services of Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN 

Sp. z o.o. two times. The appointed statutory auditor reviewed the semi-annual financial statements and audited 
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Sp. z o.o. two times. The appointed statutory auditor reviewed the semi-annual financial statements and audited 

annual financial statements of the company for the financial year commencing on 28.12.2006 and ending on 

31.03.2008 and for the financial year commencing on 01.04.2008 and ending on 31.03.2009.

The agreement between Kredyt Inkaso S.A and Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego 

EUROFIN Sp. z o.o. is to be concluded for the period necessary to review and audit the financial statements.

The selection of the statutory auditor by the Supervisory Board took place in accordance with regulations and 

professional standards binding in this scope.

Legal basis:

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