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Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

zawarcie znaczących umów

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 25.07.2011 r., zostały  
podpisane umowy:
 
1. Umowa w sprawie wspólnych zakupów podzespołów i urządzeń automatycznej identyfikacji  pomiędzy: 
ELZAB S.A.  a Spółką NOVITUS S.A. 

Umowa została zawarta w celu uzyskania optymalnych warunków zakupu podzespołów i urządzeń automatycznej 
identyfikacji (AI).
Na mocy umowy ELZAB S.A. będzie zlecał NOVITUS S.A. prowadzenie negocjacji i dokonywania zakupów pod 
potrzeby ELZAB S.A. w zakresie  zakupów podzespołów, urządzeń Al przeznaczonych do dystrybucji oraz urządzeń 
Al przeznaczonych do produkcji.
ELZAB S.A. zobowiązany będzie zapłacić za dostarczone podzespoły i /lub urządzenia Al, cenę okreś loną w ofercie, 
powiększoną o koszty świadczenia usługi. 
Umowa została zawarta na czas nieokreś lony, z możliwością jej wypowiedzenia, z zachowaniem 3 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia.

Umowa nie zawiera warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. 
Umowa nie zawiera postanowień o karach umownych, ani zastrzeżenia warunku lub terminu. 

2. Umowa pomiędzy: 
ELZAB S.A.  a Spółką NOVITUS S.A.
dotycząca sprzedaży przez NOVITUS S.A. na rzecz ELZAB S.A. wag elektronicznych  firmy DIBAL. 
ELZAB S.A., zobowiązuje się  dokonywać zakupu wag zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz wprowadzać je 
do obrotu we własnej sieci sprzedaży oraz do Klientów Strategicznych ELZAB S.A.
Zgodnie z umową, wynagrodzenie dla ELZAB S.A., z tytułu sprzedaży wag zostało ustalone jako rabat handlowy.
Rabat handlowy dla ELZAB S.A. stanowi całkowite wynagrodzenie za sprzedaż i logistyczną obsługę napraw 
gwarancyjnych produktów. 
Umowa została zawarta na czas nieokreś lony, z możliwością jej wypowiedzenia, z zachowaniem 3 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia liczonego od końca miesiąca, w którym wystąpiło.
Umowa nie zawiera warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. 
Umowa nie zawiera również postanowień o karach umownych, ani też zastrzeżenie warunku lub terminu. 

Spółka ELZAB S.A.. jest powiązana ze spółką NOVITUS S.A. poprzez osoby zarządzające i nadzorujące. Obydwie 
Spółki wchodzą w skład Grupy COMP.
 
ELZAB S.A. uznał powyższe umowy za znaczące, ponieważ łącznie z umową podpisaną w dniu 26.01.2011 r. 
(raport bieżący nr 3/2011),łączna wartość zakupu urządzeń na podstawie umów w ciągu kolejnych 5 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: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i 
okresowych
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ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA

(pełna nazwa emitenta)

ELZAB Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

41-813 Zabrze

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Kruczkowskiego 39

(ulica) (numer)

(032) 272 20 21 272 25 83

(telefon) (fax)

zalog@elzab.com.pl www.elzab.com.pl

(e-mail) (www)

6480000255 270036336

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2011-07-26 Jerzy Biernat Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny

2011-07-26 Jerzy Malok Członek Zarządu
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