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Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizac ja informacji

Treść raportu:

Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu  w nawiązaniu do 
raportu bieżącego Spółki nr 6/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. informuje, że w dniu 30 marca 2015 r. podjął uchwałę
nr 13/2015 w sprawie zwiększenia kwoty emisji obligacji, ustalenia wysokości marży odsetkowej oraz 
ostatecznych Warunków Emisji.

Na mocy niniejszej uchwały, Zarząd Spółki podjął decyzję o zwiększeniu wartości nominalnej obligacji pierwszej 
serii A/2015 emitowanych w ramach programu emisji obligacji ograniczonego do kwoty 50.000.000,00 
(pięćdziesięciu milionów) złotych z 20.000.000,00 (dwudziestu milionów) złotych do kwoty 25.000.000,00 
(dwudziestu pięciu milionów) złotych.

W ramach pierwszej emisji, emitowanych jest do 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) niezabezpieczonych obligacji 
na okaziciela serii A/2015, nie mających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych 
każda, o łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji w wysokości do 25.000.000,00 (dwudziestu pięciu 
milionów) złotych, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, oprocentowanych według stopy procentowej 
równej w skali roku stopie bazowej WIBOR 6 M powiększonej o marżę odsetkową ustaloną na poziomie 180 (sto 
osiemdziesiąt) punktów bazowych, o terminie wykupu w dniu 3 kwietnia 2018 r.
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2015-03-30 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu
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