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Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

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 
udzielił poręczenia spółce MONTEL Informatika Kft. z siedzibą w Budapeszcie (Republika Węgierska) za 
zobowiązania spółki Micra wynikające z umowy dostawy zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta MICRA – 
METRIPOND KFT („MICRA”), oraz MONTEL Informatika Kft., o której to umowie Emitent informował w raporcie 
bieżącym nr 2/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.

Kwota udzielonego poręczenia przekracza 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) i na dzień 29 stycznia 2014 r. wynosi 9.733.671,64  zł 
(równowartość kwoty 2.327.126,41 EUR wg kursu 4,1827 z dnia 29.01.2014 r.).
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. 

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.).

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA

(pełna nazwa emitenta)

ELZAB Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

41-813 Zabrze

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Kruczkowskiego 39

(ulica) (numer)

(032) 272 20 21 272 25 83

(telefon) (fax)

ir@elzab.com.pl www.elzab.com.pl

(e-mail) (www)

6480000255 270036336

(NIP) (REGON)

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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