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Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso informuje, iż w dniu 30 września 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr
6/2011 dotyczącą podziału zysku Emitenta za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 
marca 2011 r. w kwocie 4 978 920,44 zł, (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset 
dwadzieścia złotych czterdzieści cztery grosze) w ten sposób, że:
− kwotę 4 139 682,88 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 
osiemdziesiąt osiem groszy), tj. kwotę 32 gr. (słownie: 32 groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę 
dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
− kwotę 37 331,76 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt sześć 
groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,
− kwotę 801 905,80 zł (słownie: osiemset jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć
na kapitał zapasowy.
2. Prawo do dywidendy (dzień D) ustalono na dzień 21 listopada 2011 r.
3. Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu 7 grudnia 2011 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 30 September 2011 the Ordinary General Assembly 
adopted the resolution No 6/2011 on distribution of profit of the Company for the financial year commencing on 1
April 2010 and ending on 31 March 2011, in the amount of PLN 4 978 920.44 (four million nine hundred seventy 
eight thousand nine hundred twenty zloty four grosz), which shall be distributed in the following manner:

−  amount of PLN 4 139 682.88 (say: four million one hundred thirty nine thousand six hundred eighty two zloty 
eighty eight grosz), i.e. the amount of 32 gr. (say: 32 grosz) per one share shall be allocated for the dividend 
payment for the Company s shareholders,

−  amount of PLN 37 331.76 (say: thirty seven thousand three hundred thirty one zloty seventy six grosz) shall be 
allocated for covering the loss of previous year,

−  amount of PLN 801 905.80 (say: eight hundred and one thousand nine hundred and five zloty eighty grosz) 
shall be allocated for the supplementary reserve.

The right to dividend (date D) was set at 21 November 2009.

The dividend shall be paid on (date W) 7 December 2009.

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