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Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że w dniu 29.12.2015 r. 
została zawarta umowa z Bankiem Millennium o kredyt złotowy w  rachunku bankowym, 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, nie będącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) 
stanowi o zawarciu znaczącej umowy w  rozumieniu Rozporządzenia. Umowa została uznana za znaczącą 
ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych ELZAB S.A. Poprzednia umowa  wygasła w dniu 
28.12.2015 r. (Raport bieżący nr 1/2015).

Na podstawie zawartej umowy udzielony został kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 8.000.000,00 PLN (słownie: 
osiem milionów złotych). Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej spółki. 
Termin spłaty kredytu w rachunku bankowym nastąpi nie później niż 28.02.2017 r.

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. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco wraz 
z deklaracją wekslową. 
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