
Aneks numer 5 

Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. 

Przygotowanego w związku z  emisją do 1.239.129 akcji serii L o 

wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki 

przejmowanej – Novitus S.A. 

 

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. 

 

 

W związku z zawarciem w dniu 28 listopada 2011 roku przez Novitus S.A., Spółkę Przejmowaną 
z Fideltronik Imel Sp. z o.o. Generalnej Umowy Dostaw o czym Spółka Przejmowana 
informowała raportem bieżącym 37/2011 w dniu 29 listopada 2011 roku wprowadza się poniższe 
zmiany do treści Memorandum Informacyjnego. 

Autopoprawka 1: 

Strona 29 starej wersji Memorandum Informacyjnego (Dokument Rejestracyjny), po tekście: 

Spółka Przejmowana tworzy Grupę Kapitałową Spółki Przejmowanej, w której skład wchodzą spółki Insoft Sp. z o.o. z siedzibą 
w Krakowie oraz spółka Pretoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Dodaje się tekst: 

W dniu 28 listopada 2011 roku Spółka Przejmowana zawarła Generalną Umowę Dostaw z Fideltronik Imel Sp. z o.o. z siedzibą w 
Suchej Beskidzkiej. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie produkcji pakietów elektronicznych przez 
Fideltronik Imel Sp. z o.o. na zlecenie Novitus S.A. i ich sprzedaży do Novitus S.A. Umowa została zawarta na czas nieokreślony 
z możliwością jej wypowiedzenia w terminie 6 miesięcy. Szacowana wartość umowy w ciągu 5 lat może przekroczyć 10% wartość 
kapitałów Spółki Przejmowanej. 

Autopoprawka 2: 

Strona 55 Memorandum Informacyjnego (Dokument Rejestracyjny), po tekście: 

Umowa o przeniesieniu wierzytelności z dnia 24 czerwca 2011 r. pomiędzy ZUK Elzab S.A. i Geneza System S.A. 

Na podstawie umowy z dnia 24 czerwca 2011 r. Geneza System S.A. dokonała na rzecz ZUK Elzab S.A. cesji wierzytelności 

przysługującej jej w stosunku do podmiotów, z którymi zawierała  transakcje sprzedaży produktów ZUK Elzab S.A. w łącznej 

kwocie ok. 2.987 tys. złotych (w tym wierzytelności przyszłe). 

Dodaje się tekst: 

Umowa Novitus S.A. (Spółka Przejmowana) z Fideltronik Imel Sp. z o.o. 

Umowa zawarta w dniu 28 listopada 2011 roku przez Spółkę Przejmowaną z Fideltronik Imel Sp. z o.o. z siedzibą w Suchej 

Beskidzkiej, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy w zakresie produkcji pakietów elektronicznych przez Fideltronik 

Imel Sp. z o.o. na zlecenie Novitus S.A. i ich sprzedaży do Novitus S.A.  może być uznana za istotną w związku z tym, że w ciągu 5 lat 

od jej zawarcia wartość umowy może przekroczyć 10% wartość kapitałów Spółki Przejmowanej. Umowa została zawarta na czas 



nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia w terminie 6 miesięcy. Umowa przewiduje obowiązek zapłaty przez Fideltronik Imel 

Sp z o.o. kar umownych w przypadku niedostarczenia pakietów w terminie a także w przypadku niewykonania naprawy lub wymiany 

reklamowanych pakietów w terminach określonych w umowie, w każdym przypadku w wysokości 0,2% wartości niedostarczonych 

lub nienaprawionych pakietów za każdy dzień opóźnienia. Umowa przewiduje również możliwość dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych w sytuacji, gdy wartość szkody rzeczywistej przekroczy wysokość kar umownych. 

 

Z poważaniem, 

 

Andrzej Olaf Wąsowski  Andrzej Wawer 

Wiceprezes Zarządu   Członek Zarządu 

 

 


