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Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie przyjęcia programu emisji obligacji i emisji obligacji oraz zawarcie 
umowy programowej
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu w nawiązaniu do 
raportu z dnia 19 lutego 2015 r., nr 5/2015 informuje, że w dniu 23 lutego 2015 r. podjął uchwałę nr 09/2015 w 
sprawie przyjęcia przez Spółkę Programu emisji obligacji ograniczonego do kwoty 50.000.000,00 (pięćdziesięciu 
milionów) złotych stanowiącej maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych 
obligacji  oraz o przeprowadzeniu w ramach Programu emisji pierwszej serii niezabezpieczonych obligacji na 
okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 20.000.000 (dwudziestu milionów) złotych. 

Jednocześnie Zarząd Spółki, informuje, że w dniu 23 lutego 2015 r. zawarł z MBank Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie umowę dotyczącą Programu.

Obligacje będą emitowane w ramach Programu, jako papiery na okaziciela, w formie zdematerializowanej 
zgodnie z Ustawą o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku. 
Emisja Obligacji będzie następowała zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach (emisja niepubliczna) poprzez 
skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób. 
Obligacje nie będą zabezpieczone. 
Cel emisji Obligacji w rozumieniu art. 10 Ustawy o obligacjach nie został określony. Oferującym Obligacje będzie 
MBank.
O szczegółowych warunkach emisji Spółka poinformuje odrębnymi raportami.
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2015-02-23 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu

2015-02-23 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
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