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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 26 stycznia 2011 r. została 
zawarta umowa pomiędzy ELZAB S.A. a NOVITUS S.A. na dostawy kas fiskalnych oznaczonych znakiem 
towarowym NANO E i drukarek fiskalnych oznaczonych znakiem towarowym DEON E. 
Przedmiotem umowy jest dostarczanie na zamówienie ELZAB S.A. przez NOVITUS S.A. dwóch modeli mobilnych 
urządzeń fiskalnych, które mają uzupełnić ofertę ELZAB S.A. oraz okreś lenie warunków współpracy stron w 
zakresie serwisu dostarczanych urządzeń. Urządzenia te będą wprowadzane do obrotu pod logo ELZAB. 
Dostawy będą realizowane na podstawie odrębnych zamówień składanych przez ELZAB S.A. Umowa zawarta jest 
na czas nieokreś lony. 
Umowa nie zawiera warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. 
Umowa nie zawiera postanowień o karach umownych, ani też zastrzeżenia warunku lub terminu.
ELZAB S.A. uznaje wskazaną umowę za znaczącą, ponieważ łączna wartość zakupu urządzeń na podstawie 
umowy w ciągu 5 kolejnych lat może przekroczyć 10% kapitałów własnych Spółki (§ 2 ust. 1 pkt. 44 oraz § 2 ust. 2 
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i 
okresowych
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