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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. z siedzibą w Zabrzu  informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 
07.05.2015 r., zawarł umowę objęcia obligacji ze Spółką Comp Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w (02-230) Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, która 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, niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) stanowi o 
zawarciu znaczącej umowy w rozumieniu Rozporządzenia. 

Łączna wartość zawartej umowy wynosi 15.000.000,00 złotych (piętnaście milionów złotych).
 
Przedmiotem umowy jest objęcie 150 obligacji wyemitowanych przez Spółkę Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. 
serii Z, po cenie emisyjnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) każda, tj. w łącznej wysokości 15.000.000,00 zł 
(piętnaście milionów złotych). 
Istotne warunki Umowy:
Oprocentowanie obligacji ustalone zostało według stopy procentowej równej stawce WIBOR 1M powiększonej o 
marżę ustaloną na warunkach rynkowych. Obligacje są niezbywalne. Zbycie Obligacji jest możliwe wyłącznie na 
rzecz Emitenta. Obligacje nie są zabezpieczone. Wykup Obligacji nastąpi w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od 
dnia przydziału. Jako cel emisji obligacji Spółka Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o., podała finansowanie 
działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej Emitenta.
 
Kryterium, jakie zostało przyjęte dla uznania powyższych umów za zawarcie znaczącej umowy jest ich wartość, 
która przekracza 10% kapitałów własnych ELZAB S.A. Warunki opisanej powyżej transakcji nie odbiegają od 
warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i 
okresowych (…)    
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