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Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Osiagnięcie kryterium umowy znaczącej.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.

Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że:

w dniu dzisiejszym doszło do przekroczenia progu 10 % skonsolidowanych obrotów Grupy Eurotel realizowanych z 

Wincor Nixdorf Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Popularnej 82.

Współpraca z wymienioną spółka została nawiązana 7 listopada 2014 roku i dotyczy zakupu oraz sprzedaży 

oferowanych przez siebie produktów typu elektronika użytkowa.

 Warunki współpracy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w obrocie handlowym tego rodzaju.

W okresie od dnia 18 listopada 2014 roku do dnia dzisiejszego dokonano transakcji na łączną kwotę 

20 384 196, 24 zł ( słownie: dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć 

złotych i dwadzieścia cztery grosze). Największa transakcja z kontrahentem, miała miejsce w dniu 21 maj 2015 

roku, transakcja sprzedaży o wartości netto  597.000,00 Eur ( słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 

euro)   co stanowi równowartość  2.424.178,20 PLN (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące sto 

siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia groszy).  

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi suma wartości transakcji przekraczająca 10% wartości

przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej, które za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych wynoszą 

203.255 tys. zł. (słownie: dwieście trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
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