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Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Treść raportu:

W uzupełnieniu treści raportu bieżącego Spółki z dnia 11.07.2016 r. nr 20/2016 - w treści raportu po korekcie
wskazano podstawę prawną raportu – art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR
Treść raportu przed korektą:
Zarząd Spółki IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie "Spółka" informuje, że w dniu 11 lipca 2016 r. Spółka
otrzymała zamówienie od firmy HP Pelzer Holding GmbH z siedzibą w Witten, Niemcy „Kontrahent”, które zgodnie z
wiedzą posiadaną przez Spółkę, osiągnęło wartość umowy znaczącej przekraczając 10% przychodów ze
sprzedaży Spółki z ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Łączna wartość otrzymanego zamówienia od Kontrahenta wynosi 8 158 500,00 EURO co stanowi kwotę w złotych
36 036 094,50 przeliczoną po średnim kursie NBP z dnia 11 lipca 2016 r. Wartość zamówienia została
oszacowana jako łączna wartość świadczeń wynikających z zawartej umowy za okres 7 lat.
Zamówienie dotyczy dostawy części samochodowych z tworzywa EPP.
Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia został określony na listopad 2017 r.
Zamówienie, nie zawiera specyficznych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla
tego typu zleceń oraz zapisów dotyczących kar umownych.
Zamówienie nie zostało zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Podstawą sporządzenia niniejszego raportu jest fakt, że łączna wartość umowy zawartej
z Kontrahentem przekroczyła 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów
obrotowych.
Treść raportu po korekcie
Zarząd Spółki IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie "Spółka" informuje, że w dniu 11 lipca 2016 r. Spółka
otrzymała zamówienie od firmy HP Pelzer Holding GmbH z siedzibą w Witten, Niemcy „Kontrahent” Łączna
wartość otrzymanego zamówienia od Kontrahenta wynosi 8 158 500,00 EURO co stanowi kwotę w złotych 36 036
094,50 przeliczoną po średnim kursie NBP z dnia 11 lipca 2016 r. Wartość zamówienia została oszacowana jako
łączna wartość świadczeń wynikających z zawartej umowy za okres 7 lat. Zamówienie dotyczy dostawy części
samochodowych z tworzywa EPP.
Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia został określony na listopad 2017 r.
Zamówienie, nie zawiera specyficznych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla
tego typu zleceń oraz zapisów dotyczących kar umownych.
Zamówienie nie zostało zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Otrzymanie zamówienia zostało uznane za informację poufną ze względu na jego istotną wartość.
Podstawa prawna raportu – art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne
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