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

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że w okresie od dnia 25 
czerwca 2013 r. do dnia 14 luty 2014 r., zawarł 1 umowę oraz  2 aneksy nr 1 i 2 do umowy z Bankiem Millennium o 
kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 25 czerwca 2013 r., które zgodnie z treścią przepisu § 2 ust 2, 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa, nie będącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) stanowią o 
zawarciu znaczącej umowy w rozumieniu Rozporządzenia.
Kryterium, jakie zostało przyjęte dla uznania powyższych umów za zawarcie znaczącej umowy jest ich wartość, 
która przekracza 10% kapitałów własnych Elzab.
 
Na mocy aneksu nr 2 został podwyższony limit umowy kredytu z  4.000.000,00 zł do kwoty 6.000.000,00 zł oraz 
zwolnione zostało zabezpieczenie hipoteki na nieruchomości położonej w Suchym Lesie. Kredyt przeznaczony 
będzie na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej spółki. 

Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach tego typu. Oprocentowanie 
według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych 
depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku, jednorazowa prowizja od kwoty przyznanego kredytu 
oraz prowizja od kwoty przyznanego kredytu na koniec roku kalendarzowego, wg stanu na koniec roku. Nie zostało 
ustanowione zabezpieczenie kredytu. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. 
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2014-02-14 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu

2014-02-14 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
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