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Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że w dniu wczorajszym (6 września) otrzymał postanowienie Sądu 
Rejonowego w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu zmian w 
Statucie uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2010 r. polegających na tym, 
że w § 2 ust. 2 pkt 1 dodano lit. „n” oraz „o” w następującym brzmieniu:

„n) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – w PKD 66.12.Z;
o) działalność związana z zarządzaniem funduszami – w PKD 66.30.Z”.

Szczegółowa podstawa: § 38 ust. 1 pkt 2 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 zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 51/2010

Legal basis: art. 56 section1 item 2 of the Act on Public Offering  current and periodic information

Subject: Registration of amendments to the Statutes by the Court.

Contents:

The Management Board of Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informs that yesterday (6 September) it received the 
decision of the District Court in Lublin, XI Commercial Division of the National Court Register on registration of 
amendments to the Statutes adopted by the Extraordinary General Assembly on 28 April 2010 consisting in adding 
letter n  and o  in § 2 section 2 item 1 with the following wording:

n) brokerage activity connected with securities and stock exchange products market  in

PKD 66.12.Z;

o) activity connected with funds management  in PKD 66.30.Z.

Detailed legal basis: § 38 section 1 item 2 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on 
current and interim 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 with amendments).
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