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ELZAB

Temat

Zawarcie umowy z jednostką zależną od Emitenta

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, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 listopada 
2014 r. zawarł umowę pożyczki ze spółką zależną tj. Micra – Metripond Kft., działającą na terytorium Węgier  z 
siedzibą w 6800 Hódmezővásárhely Bajcsy-Zsilinszky E. u.70. Na mocy przedmiotowej umowy ELZAB S.A., jako 
pożyczkobiorca otrzymał od spółki zależnej Micra Metripond Kft., pożyczkę w wysokości 950.000,00 Euro. 

Umowa pożyczki posiada zapisy standardowe dla tego typu umów, oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w 
oparciu o stawkę EURIBOR powiększoną o marżę. Spłata pożyczki wraz z należnymi odsetkami nastąpi w terminie 
6 (sześciu) miesięcy licząc od dnia uruchomienia pożyczki.
Umowa pożyczki nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie 
stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych i zabezpieczeń. Środki 
pochodzące z zaciągniętej pożyczki ELZAB S.A. przeznaczy na sfinansowanie swojej działalności operacyjnej oraz 
inwestycyjnej.

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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