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Temat

Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 
2010 r. i kończącego się 31 marca 2011 r.
Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zgodnie z § 103 ust. 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 184, poz. 1539, z późn. zm.) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że ulega 
zmianie data przekazania raportu okresowego podana w raporcie bieżącym Nr 18/2010 z dnia 01.04.2010 r. 

Zmiana daty przekazania obejmuje raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 
kwietnia 2010 r. i kończącego się 31 marca 2011 r., którego datę przekazania pierwotnie okreś lono na 14 luty 
2011 r. 
Zostanie on przekazany w dniu 10 lutego 2011 r. (zamiast 14 lutego 2011 r.).

Ponadto informujemy, iż zgodnie z § 103 ust. 3 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 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z tym, że w ciągu roku obrotowego 
Emitenta objął obowiązek sporządzania i publikowania skonsolidowanych raportów okresowych, w dniu 10 lutego 
2011 r. zostanie przekazany skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 
1 kwietnia 2010 r. i kończącego się 31 marca 2011 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Legal basis: art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering current and periodic information

Subject: Change of the date of publication of the report for the third quarter of the financial year commencing on 
1 April 2010 and ending on 31 March 2011 

Legal basis: art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering current and periodic information 

Pursuant to § 103 section 2 of the Ordinance of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and 
periodic information published by issuers of securities and the conditions for recognition as equivalent the 
information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws No. 184, item 1539 with later 
amendments), the Management Board of Kredyt Inkaso S.A. with the registered office in Zamość (Issuer) 
informs that the date of publication of the periodic report presented in the current report No. 18/2010 dated 
01.04.2010 has changed.

The change of the date refers to the report for the third quarter of the financial year commencing on 1 April 2010 
and ending on 31 March 2011 which was formerly determined at the date of 14 February 2011.

It shall be published on 10 February 2011 (instead of 14 February 2011).

Moreover, we inform that in accordance with § 103 section 3 of the Ordinance of the Minister of Finance dated 
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RB 7 2010KREDYT INKASO S.A.Moreover, we inform that in accordance with § 103 section 3 of the Ordinance of the Minister of Finance dated 
19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for 
recognition as equivalent the information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws No. 184, 
item 1539 with later amendments) due to the fact that during the financial year, the Issuer has become obliged to 
prepare and publish consolidated periodic reports, the consolidated report for the third quarter of the financial year
commencing on 1 April 2010 and ending on 31 March 2011

shall be published on 10 February 2011.
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