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Temat

Zawarcie znaczącej umowy

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 informację, na podstawie, której stwierdza, iż podmiot zależny Emitenta - spółka założona i działająca w 
oparciu o przepisy prawa węgierskiego tj. MICRA – METRIPOND KFT („MICRA”) z siedzibą w Bajcsy-Zsilinszky 
(Republika Węgierska), zawarła w okresie od 15.10.2013 r. szereg umów ze spółką MONTEL Informatika Kft. z 
siedzibą w Budapeszcie (Republika Węgierska), których przedmiot 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 spółkę Micra ze spółką MONTEL Informatika Kft. w okresie od dnia 15 
października 2013 r. do dnia dzisiejszego wynosi 18.495.820.97 zł.

Stosownie do § 2 ust.1 pkt 44) 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 jest umowa dostawy z dnia 15.10.2013 r.
Stronami umowy dostawy są MONTEL Informatika Kft. i Micra. Przedmiotem umowy jest dostawa przez MONTEL 
Informatika Kft. dla Spółki Micra modułów fiskalnych. Warunki finansowe określone w umowie nie odbiegają od 
powszechnie stosowanych w umowach tego typu. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy z możliwością 
przedłużenia okresu obowiązywania. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 90 
dniowego okresu wypowiedzenia.
Wartość umowy na dzień jej zawarcia wynosi 13.905.245,19 zł.
Postanowienia o karach umownych zawarte w Umowie (wg kryteriów RMF):
1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania ww. Umowy Spółce Micra jako zamawiającemu będzie 
przysługiwało prawo stosowania następujących kar umownych:
1.1. Zamawiający (Micra) może naliczy Dostawcy kary umowne za:
a) opóźnienie w dostawie modułów w wysokości 0.5% całkowitej wartości opóźnionych dostaw modułów,
b) dostarczenie wadliwych modułów w wysokości 0.5% całkowitej wartości wadliwych modułów.
Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 15% całkowitej wartości zamówienia objętego opóźnieniem 
lub wadliwością.
Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający (Micra)  może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego w przypadkach określonych w umowie.
Zabezpieczeniem wykonania umowy przez Micrę w zakresie dokonania płatności w odroczonych terminach jest 
poręczenie udzielone spółce MONTEL Informatika Kft. przez Emitenta, o którym Emitent poinformuje w odrębnym 
raporcie bieżącym.

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 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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