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Temat
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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że w styczniu 2010 r. Spółka wniosła drogą 
elektroniczną do e-sądu blisko 60 tys. pozwów o zapłatę. Natomiast w całym roku obrotowym rozpoczynającym się 
1 kwietnia 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r. wniesiono (łącznie z elektronicznymi) ponad 80 tys. pozwów.

Dla porównania w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2008 r. i kończącym się 31 marca 2009 r. 
Emitent  skierował na drogę postępowania sądowego ponad 60 tys. spraw. 

W ocenie Zarządu Kredyt Inkaso S.A. powyższe spowoduje koncentrację w okresie najbliższych dwóch kwartałów 
liczby otrzymywanych przez Kredyt Inkaso S.A. nakazów zapłaty i tytułów wykonawczych, a następczo wszczynanych 
postępowań egzekucyjnych w wyniku czego nastąpi koncentracja:

a. przychodów z wierzytelności nabytych, kosztu własnego przychodów z wierzytelności nabytych

b. przychodów z tytułu zasądzonych kosztów procesu, kosztu własnego  przychodu z tytułu zasądzonych kosztów 
procesu, odpisu aktualizacyjnego dotyczącego należności z tytułu zasądzonych kosztów procesu

c. wzrostu poziomu należności z tytułu kosztów procesu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report 5/2010

Subject: Suits filed by the Issuer in e-court.

Legal basis: Art. 56 section 1 item 1 of the Act on Public Offering  confidential information

Contents:

The Management Board of Kredyt Inkaso SA with the registered office in Zamość (Issuer) informs that in 
January 2010, the Company brought electronically approximately 60 thousand suits for payment to e-court. 
Whereas over the whole financial year commencing on 1 April 2009 and ending on 31 March 2010, over 80 
thousand suits (including electronic ones) were filed.

For comparison, in the financial year commencing on 1 April 2008 and ending on 31 March 2009, the Issuer 
instituted court proceedings in relation to over 60 thousand cases.

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. is of the opinion that in the period of the nearest two quarters, the 
above mentioned facts will cause the concentration of the amount of orders for payment and enforcement titles 
received by Kredyt Inkaso S.A. and then of the amount of enforcement proceedings as a result of which the 
concentration of the following will take place:
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RB 5 2010KREDYT INKASO S.A.concentration of the following will take place:

a. income from purchased debts, own cost of income from purchased debts

b. income from awarded costs of proceedings, own cost of income from awarded costs of proceedings, 
revaluation write off for receivables relative to awarded costs of proceedings

c. increase in the level of receivables relative to costs of proceedings.
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