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Treść raportu:

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu  w nawiązaniu do raportu 
bieżącego Spółki nr 6/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. oraz raportu bieżącego nr 7/2015 z dnia 30 marca 2015 r. 
informuje, że w dniu dzisiejszym, w trybie emisji niepublicznej, Spółka wyemitowała 25.000 (dwadzieścia pięć 
tysięcy) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A/2015, nie mających formy dokumentu, o wartości 
nominalnej i cenie emisyjnej jednej obligacji równej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych i o łącznej wartości nominalnej 
25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów) złotych. Cel emisji Obligacji nie został określony. Obligacje 
oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej równej w skali roku stopie bazowej WIBOR 6 M 
powiększonej o marżę odsetkową ustaloną na warunkach rynkowych. Termin wykupu określony jest na dzień 3 
kwietnia 2018 r. z zastrzeżeniem, że zarówno Obligatariuszom jak i Emitentowi przysługuje prawo wcześniejszego 
wykupu Obligacji na zasadach szczegółowo opisanych w Warunkach Emisji Obligacji. 

Wartość zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi: 75 607 tys. złotych. 
Według najlepszej wiedzy Spółki - do czasu wykupu Obligacji, zobowiązania Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki 
utrzymywane będą na odpowiednim i bezpiecznym poziomie odpowiadającym prowadzonej działalności 
gospodarczej. Przedsięwzięcie nie zostało określone. Z tytułu posiadania Obligacji nie przyznano żadnych 
świadczeń niepieniężnych. Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje, ani nie zostały wyemitowane z 
prawem pierwszeństwa.
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2015-04-01 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu 

2015-04-01 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu 
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