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Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu („EMITENT”) informuje, że w dniu wczorajszym 
otrzymał podpisaną umowę o współpracy zawartą ze swoją spółką zależną, założoną i działającą w oparciu o 
przepisy prawa węgierskiego tj. MICRA – METRIPOND KFT („MICRA”), której przedmiot, wraz z uprzednio 
zawartymi umowami w okresie poprzedzających dwunastu miesięcy ma łączną wartość przekraczającą 10% 
wartości kapitału własnego Emitenta (według stanu z ostatniego opublikowanego przez Emitenta raportu 
kwartalnego QSr-3 w dniu 5 listopada 2013 r. kapitał własny Emitenta będący podstawą kryterium wynosi 56.211 
tys. zł).
Łączna wartość umów zawartych przez Emitenta ze spółką Micra w okresie od dnia 26 marca 2013 r. do dnia 
dzisiejszego wynosi 13.376.894,36 zł.

Stosownie do § 2 ust.1 pkt 44 i § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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. z 2009 r.,Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), spełnione zostały kryteria zawarcia znaczącej umowy. 
Umową o największej wartości spośród zawartych w ww. okresie jest umowa o współpracy, której podpisany 
egzemplarz Emitent otrzymał w dniu 28 stycznia 2014 r.
Stronami umowy są Emitent i Micra. Przedmiotem umowy jest produkcja i dostawa przez Emitenta dla Micry 
urządzeń fiskalnych z przeznaczeniem na rynek węgierski oraz określenie warunków działalności Stron w zakresie 
dystrybucji, realizacji usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych przedmiotowych urządzeń na terytorium Węgier. 
Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony w możliwością wypowiedzenia z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego 
okresu wypowiedzenia.
Aktualnie wartość umowy wynosi 10.392.963,83 zł. Z uwagi na fakt, iż umowa w zakresie wielkości i wartości 
zamówień jest otwarta i nie przewiduje określonych limitów lub prognoz, Emitent nie jest w stanie precyzyjnie 
oszacować przewidywanej wartości umowy w okresie kolejnych 5 lat.
Umowa nie przewiduje kar umownych ani nie zastrzega warunków.
Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% wartości kapitałów 
własnych Emitenta.

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust. 2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 19 lutego 2009 roku 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. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2014-01-29 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu

2014-01-29 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
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