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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ELZAB S.A. niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 02.01.2017 r., otrzymał podpisaną umowę 
współpracy z dnia 30.12.2016 r., w zakresie udzielenia licencji na oprogramowanie „Finrabat” oraz program 
rabatowy pomiędzy Spółką ELZAB S.A. a JNJ Ltd z siedzibą w Dubaju (spółką z grupy kapitałowej Comp S.A. 
odpowiedzialną m.in. za prowadzenie polityki eksportowej na rynki azjatyckie). 
Przedmiotowa umowa jest jedną z trzech umów podpisanych przez Spółkę ELZAB S.A. z JNJ Ltd w 2016 r., których  
łączna wartość stanowi kwotę 2.475.000,00 Euro, przy czym największą umową jest wskazana powyżej umowa.

Umowa przewiduje udzielenie przez Spółkę ELZAB S.A. na czas nieoznaczony, na oznaczonym w umowie 
terytorium, niewyłącznej sublicencji na komercyjne wykorzystanie (z prawem do dalszego licencjonowania) 
opracowanego przez osobę trzecią programu rabatowego oraz stosownego oprogramowania na potrzeby 
produktów finansowych. Udzielanie dalszych licencji przez JNJ Ltd możliwe jest po spełnieniu określonych w 
umowie wymogów, w tym m.in. stosownym zawiadomieniu Spółki ELZAB S.A.

Z tytułu udzielenia licencji Spółka ELZAB S.A. uprawniona jest do otrzymania jednorazowej opłaty licencyjnej w 
wysokości 1.105.000,00 Euro, płatnej w terminie 120 dni od otrzymania przez JNJ Ltd prawidłowo wystawionej 
faktury. W zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa, w umowie wyłączono odpowiedzialność Spółki ELZAB  z 
tytułu utraconych korzyści oraz wprowadzono limit wysokości odszkodowawczej do kwoty 100.000,00 Euro. W 
pozostałym zakresie warunki licencji nie odbiegają od warunków stosowanych w umowach tego typu.
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2017-01-02 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu

2017-01-02 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
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