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Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2009 r. i 
kończącym się 31 marca 2010 r.
Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 
kwietnia 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r. raporty okresowe będą przekazywane w następujących 
terminach:

Raporty kwartalne:
- za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2009 r. i kończącego się 31 marca 2010 r.: 14 
sierpnia 2009 r.,
- za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2009 r. i kończącego się 31 marca 2010 r.: 15 
lutego 2010 r.,

Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r.: 
3 czerwca 2009 r., w związku z czym raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 
kwietnia 2008 r. i kończącego się 31 marca 2009 r. nie będzie przekazywany.

Raporty półroczne:
- jednostkowy raport półroczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 
r.: 30 listopad 2009 r.

Podstawa prawna raportu: paragraf 103 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Finansów 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.09.33.259).

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

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report 9/2009 

 

Subject: Dates of filing interim reports in the financial year beginning on 1 April 2009 and ending on 31 March 

2010 

 

Legal basis: Article 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering  current and interim information 

 

Contents of the report: 

 

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. with the registered office in Zamość (Issuer) informs that in the 

financial year beginning on 1 April 2009 and ending on 31 March 2010, the interim report shall be filed on the 

following dates: 

 

Quarterly reports: 
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Quarterly reports: 

- for the I quarter of the reporting year beginning on 1 April 2009 and ending on 31 March 2010: 14 August 2009, 

- for the III quarter of the reporting year beginning on 1 April 2009 and ending on 31 March 2010: 15 February 

2010. 

 

Annual reports: 

- stand-alone annual report for the financial year beginning on 1 April 2008 and ending 31 March 2009: 3 June 

2009, thus interim report for IV quarter of the financial year beginning on 1 April 2008 and ending 31 March 2009 

will not be submitted. 

 

Half-year reports: 

- stand-alone half-year report for the financial year beginning on 1 April 2009 and ending on 31 March 2010: 30 

November 2009. 

 

Legal basis of the report: paragraph 103 section 1 of the Ordinance of the Minister of Finance on current and 

periodical information provided by issuers of securities and the rules of equal treatment of the information 

required by the laws of non-member states (Journal of Laws 09.33.259).
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