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zbycie aktywów o znacznej wartości

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu informuje, że w dniu 20.07.2011 r. zostały  
podpisane umowy:

1. Umowa sprzedaży akcji pomiędzy: 
ELZAB S.A. (sprzedającym)  a Spółką „DOMATOR SERWIS” Sp. z o.o. (kupującym)
dotycząca zbycia przez ELZAB S.A. na rzecz DOMATOR SERWIS Sp. z o.o. 36.500 (słownie: trzydzieści sześć 
tysięcy pięćset) sztuk akcji imiennych, w tym 3000 akcji serii A oraz 33 500 akcji serii C Spółki GENEZA SYSTEM 
S.A., o wartości nominalnej 100 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 3.650.000,00 zł (słownie: trzy miliony 
sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).  
Cena sprzedaży wynosi 1 zł. Zapłata nastąpi w terminie do dnia 20.07.2011 r. przelewem bankowym na rachunek 
ELZAB S.A.

Spółka GENEZA SYSTEM S.A. była podmiotem zależnym od ELZAB S.A. oraz dystrybutorem wyrobów ELZAB S.A. 
(informacja o rozwiązaniu , w drodze porozumienia,  umowy w zakresie obrotu towarowego została opublikowana 
raportem bieżącym nr 32 w dniu 27.06.2011 r. oraz uzupełniona raportem bieżącym nr 33 w dniu 28.06.2011 r.).

ELZAB SA posiadała 76 % udziałów w kapitale Spółki GENEZA SYSTEM SA odpowiadającym 76 % głosom na 
WZ. Wartość udziałów netto w księgach ELZAB SA na moment zbycia wynosiła 0 zł. 
Wartość udziałów brutto w księgach ELZAB SA wynosiła 3 950 tys. zł i w całości była objęta odpisem 
aktualizującym.

2. Umowa sprzedaży wierzytelności pomiędzy: 
ELZAB S.A. (sprzedającym)  a Spółką „DOMATOR SERWIS” Sp. z o.o. (kupującym)
dotycząca zbycia przez ELZAB S.A. na rzecz DOMATOR SERWIS Sp. z o.o. wierzytelności przysługujących ELZAB 
S.A. od Spółki GENEZA SYSTEM S.A. w kwocie 2.892.596,25 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt 
dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia pięć groszy ) wynikających z należności za 
sprzedany towar.
Cena sprzedaży wynosi 1 zł. Zapłata za sprzedane wierzytelności nastąpi w terminie do dnia 30.07.2011 r. 
przelewem bankowym na rachunek ELZAB S.A. Wartość sprzedanych należności netto w bilansie ELZAB SA 
wynosi 44 980,27 zł.

Rozwiązanie umowy dystrybutorskiej z GENEZA SYSTEM S.A. oraz w konsekwencji zbycie udziałów posiadanych w
tej Spółce jest wynikiem restrukturyzacji Grupy ELZAB i ma na celu uproszczenie systemu dystrybucji, bliższy 
kontakt  z klientem, zwiększenie marży oraz obniżenie kosztów sprzedaży poprzez bezpośrednią sprzedaż do sieci 
dealerskiej. 

Spółka ELZAB S.A. nie jest powiązana ze spółką DOMATOR SERWIS Sp. z o.o.

Powyższe aktywa zostały uznane za znaczące ponieważ łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych 
Emitenta opublikowanych w raporcie kwartalnym za I kwartał 2011 r., umowy zostały zawarte z jednym podmiotem 
oraz aktywa, które zostały sprzedane dotyczą udziałów w kapitale podmiotu zależnego i wierzytelności od podmiotu 
zależnego od ELZAB S.A.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i 
okresowych
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2011-07-20 Jerzy Biernat Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny

2011-07-20 Jerzy Malok Członek Zarządu
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