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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu informuje, że w dniu 19.05.2010 r. zawarty został 
Aneks Nr 2 do umowy z ING Bank Śląski S.A. o kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 4.06.2009 r., którego 
załącznikiem nr 1 jest jednolity tekst przedmiotowej umowy. Na mocy Aneksu nr 2 został przedłużony okres 
udostępnienia kredytu do dnia 7.05.2011 r. Maksymalny pułap zadłużenia nie uległ zmianie i wynosi 6 000 000,00 
zł (s łownie: sześć milionów złotych).
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej ELZAB S.A.
Warunki finansowe:
-  oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla 
jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 1,5 punktów procentowych 
w stosunku rocznym,
- prowizja od odnowienia kredytu w wysokości 0,5 %,
- prowizja od niewykorzystanego kredytu w wysokości 0,03%,
- prowizja od kwoty przyznanego kredytu na koniec roku kalendarzowego w wysokości 0,1% od kwoty przyznanego 
kredytu, wg stanu na koniec roku.
Zabezpieczenie kredytu nie uległo zmianie. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka kaucyjna do kwoty 6 600 
000,00 zł (s łownie: sześć milionów sześćset tysięcy złotych 00/100) na nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. 
Kruczkowskiego 39, objętej księgą wieczystą KW nr GL1Z/00010341/8 wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. Warunki umowy zostały podane raportem bieżącym nr 30/2009 w 
dniu 04.06.2009 r. Aneks nr 1 do umowy opublikowany został raportem nr 9/2010  w dniu 11.05.2010 r.
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2010-05-20 Jerzy Biernat Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2010-05-20 Jerzy Malok Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu
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