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Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) działając w oparciu o § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 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 ze zmianami), w załączeniu przesyła 
treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2011 r. 

Do żadnej z powziętych uchwał sprzeciwów nie zgłoszono.
Odstąpiono od rozpatrzenia punktu 13 planowanego porządku obrad z uwagi na jego bezprzedmiotowość 
wynikającą z nie uchwalenia odpowiednich zmian w Statucie oraz od punktu 15 planowanego porządku obrad 
dotyczącego zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, z uwagi na jego bezprzedmiotowość wynikającą z 
nie zgłoszenia żadnych propozycji zmian w tym zakresie.
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MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Contents of resolutions adopted by the Ordinary General Assembly on 30 September 2011

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) acting pursuant to § 38 section 1 item 7, 8 and 9 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) hereby publishes as an attachment the contents of 
resolutions adopted by the Ordinary General Meeting on 30 September 2011.

No objections were raised to any of the adopted resolutions.

The Assembly desisted from considering an item 13 of the planned agenda, due to its groundless arising from the 
fact that the Ordinary General Meeting earlier did not adopt the proper amendments in the Statutes of the 
Company and an item 15 of the planned agenda, referring to the amendments in the rules of remuneration of the 
Supervisory Board, due to its groundless arising from the fact that there was no propositions of such 
amendments.

Legal basis: art. 56 section 1 item 2 of the act on public offering current and interim information.

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)

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

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB-W 48 2011KREDYT INKASO S.A.

22-400 Zamość

(kod pocztowy) (miejscowość )

Okrzei 32

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

(e-mail) (www)

922-254-40-99 951078572 

(NIP) (REGON)

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

2011-09-30 Artur Górnik Prezes Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

2


